
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 01

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Quarta-Feira, 2 de Maio de 2018 - Edição nº 10247

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
COMARCAS 5
Terceira Entrância 5
Comarca de Alta Floresta 5
		1ª Vara 5
		2ª Vara 9
		3ª Vara 14
		4ª Vara 16
		6ª Vara 32

Comarca de Barra do Garças 36
Diretoria do Forúm 36
		Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania 37
		1ª Vara Cível 37
		2ª Vara Cível 40
		3ª Vara Cível 45
		4ª Vara Cível 49
		1ª Vara Criminal 54
		2ª Vara Criminal 56
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 57

Comarca de Cáceres 90
		1ª Vara Cível 90
		2ª Vara Cível 92
		3ª Vara Cível 96
		5ª Vara Cível 104
		1ª Vara Criminal 109
		3ª Vara Criminal 110

Comarca de Diamantino 111
		1ª Vara Cível 111
		2ª Vara Cível 119
		Vara Especializada da Infância e da Juventude 121
		5ª Vara 122

Comarca de Primavera do Leste 123
Diretoria do Forúm 123
		1ª Vara Cível 123
		2ª Vara Cível 124
		3ª Vara Cível 126
		4ª Vara Cível 134
		5ª Vara Cível 141
		Vara Criminal 143

Comarca de Sorriso 143
		1ª Vara 143
		2ª Vara 170
		3ª Vara 173
		4ª Vara Cível 177
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 178
		2ª Vara Criminal 194

Comarca de Tangará da Serra 195
Diretoria do Fórum 195
		1ª Vara Cível 195
		2ª Vara Cível 202
		3ª Vara Cível 204
		4ª Vara Cível 211

		5ª Vara Cível 216
		1ª Vara Criminal 218
		2ª Vara Criminal 219
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 220

Comarca de Lucas do Rio Verde 230
		1ª Vara 230
		2ª Vara 230
		3ª Vara 232
		4ª Vara 238
		5ª Vara 238
		6ª Vara 248

Segunda Entrância 249
Comarca de Água Boa 249
		1ª Vara 249
		2ª Vara 253

Comarca de Alto Araguaia 254
Diretoria do Fórum 254
		1ª Vara 254
		2ª Vara 267
		Juizado Especial Cível e Criminal 268

Comarca de Barra do Bugres 270
Diretoria do Fórum 270
		1ª Vara 270
		2ª Vara 274
		Juizado Especial Cível e Criminal 275

Comarca de Campo Novo do Parecis 276
		1ª Vara 276
		2ª Vara 280
		Juizado Especial Cível e Criminal 281

Comarca de Campo Verde 292
		1ª Vara 292
		2ª Vara 294
		3ª Vara 297
		Juizado Especial Cível e Criminal 297

Comarca de Canarana 298
		1ª Vara 298
		2ª Vara 300
		Juizado Especial Cível e Criminal 301

Comarca de Chapada dos Guimarâes 301
		1ª Vara 301
		2ª Vara 302
		Juizado Especial Cível e Criminal 302

Comarca de Colíder 305
		1ª Vara 305
		2ª Vara 306
		3ª Vara 307
		Juizado Especial Cível e Criminal 309

Comarca de Comodoro 310



Diretoria do Fórum 310
		1ª Vara 310
		2ª Vara 313
		Juizado Especial Cível e Criminal 314

Comarca de Jaciara 315
		1ª Vara 315
		2ª Vara 319
		Juizado Especial Cível e Criminal 320

Comarca de Juara 323
		1ª Vara 323
		2ª Vara 324
		Juizado Especial Cível e Criminal 325
		3ª Vara 327

Comarca de Juína 327
		1ª Vara 327
		2ª Vara 334
		3ª Vara 337
		Juizado Especial Cível e Criminal 339

Comarca de Mirassol D'Oeste 340
		1ª Vara 340
		2ª Vara 342
		3ª Vara Criminal 346

Comarca de Nova Mutum 352
Diretoria do Fórum 352
		1ª Vara 352
		2ª Vara 356
		Juizado Especial Cível e Criminal 360
		3ª Vara 367

Comarca de Nova Xavantina 368
Diretoria do Fórum 368
		1ª Vara 369
		2ª Vara 372
		Juizado Especial Cível e Criminal 373

Comarca de Paranatinga 375
Diretoria do Fórum 375
		1ª Vara 375
		2ª Vara 386
		Juizado Especial Cível e Criminal 388

Comarca de Peixoto de Azevedo 388
Diretoria do Fórum 388
		2ª Vara 389
		Juizado Especial Cível e Criminal 389

Comarca de Pontes e Lacerda 390
		1ª Vara 390
		2ª Vara 391
		3ª Vara 400
		Juizado Especial Cível e Criminal 401

Comarca de Poxoréo 404

		2ª Vara 404

Comarca de São José do Rio Claro 408
Diretoria do Fórum 408
		1ª Vara 409
		2ª Vara 414
		Juizado Especial Cível e Criminal 415

Comarca de Vila Rica 415
		2ª Vara 415

Primeira Entrância 416
Comarca de Alto Garças 416
		Vara Única 416
		Juizado Especial Cível e Criminal 416

Comarca de Alto Taquari 420
		Vara Única 420
		Juizado Especial Cível e Criminal 421

Comarca de Apiacás 422
		Vara Única 422

Comarca de Araputanga 423
		Vara Única 423
		Juizado Especial Cível e Criminal 427

Comarca de Arenápolis 428
		Juizado Especial Cível e Criminal 428

Comarca de Aripuanâ 429
		Vara Única 429

Comarca de Brasnorte 430
		Vara Única 430

Comarca de Campinápolis 431
Diretoria 431
		Vara Única 432

Comarca de Cláudia 436
		Vara Única 436

Comarca de Colniza 438
		Vara Única 438

Comarca de Cotriguaçu 438
		Vara Única 438

Comarca de Feliz Natal 440
Diretoria do Fórum 440
		Vara Única 441
		Juizado Especial Cível e Criminal 445

Comarca de Guarantâ do Norte 445
Diretoria do Fórum 445
		Vara Única 445



		Juizado Especial Cível e Criminal 445

Comarca de Guiratinga 446
		Vara Única 446

Comarca de Itiquira 448
		Vara Única 448

Comarca de Jauru 448
Diretoria do Fórum 448
Comarca de Juscimeira 449
		Vara Única 449
		Juizado Especial Cível e Criminal 451

Comarca de Marcelândia 453
		Vara Única 453
		Juizado Especial Cível e Criminal 456

Comarca de Matupá 457
		Vara Única 457

Comarca de Nobres 460
		Vara Única 460

Comarca de Nortelândia 460
		Vara Única 460
		Juizado Especial Cível e Criminal 463

Comarca de Nova Monte Verde 464
		Vara Única 464
		Juizado Especial Cível e Criminal 467

Comarca de Nova Ubiratã 471
		Vara Única 471
		Juizado Especial Cível e Criminal 473

Comarca de Novo São Joaquim 473
		Vara Única 474

Comarca de Paranaita 474
		Vara Única 474

Comarca de Pedra Preta 474
		Vara Única 474
		Juizado Especial Cível e Criminal 480

Comarca de Poconé 480
		Vara Única 480
		Juizado Especial Cível e Criminal 480

Comarca de Porto Alegre do Norte 509
		1ª Vara 509
		2ª Vara 515
		3ª Vara 520

Comarca de Porto dos Gaúchos 520
		Vara Única 520

		Juizado Especial Cível e Criminal 520

Comarca de São Félix do Araguaia 520
		2ª Vara 520

Comarca de Porto Esperidião 525
		Vara Única 525
		Juizado Especial Cível e Criminal 532

Comarca de Querência 533
Diretoria do Fórum 533
		Vara Única 533

Comarca de Ribeirão Cascalheira 534
		Vara Única 534

Comarca de Rio Branco 534
		Vara Única 534
		Juizado Especial Cível e Criminal 536

Comarca de Rosário Oeste 538
		Vara Única 538

Comarca de Santo Antônio do Leverger 538
		Vara Única 538
		Juizado Especial Cível e Criminal 539

Comarca de São José dos Quatro Marcos 547
		Vara Única 547
		Juizado Especial Cível e Criminal 556

Comarca de Sapezal 556
		Vara Única 556

Comarca de Tabaporã 559
		Vara Única 559

Comarca de Tapurah 559
		Vara Única 559

Comarca da Terra Nova do Norte 562
Diretoria do Forúm 562
		Vara Única 562

Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade 562
Diretoria do Fórum 562
		Vara Única 562

Comarca de Vera 563
		Vara Única 563



COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000061-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE LAUTON (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se quanto à 

Diligência Negativa de Id 12837557, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000923-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se quanto à 

Diligência Negativa de Id 12895049, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001990-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUIZ DA SILVA (AUTOR)

AUREA FERREIRA ZOCCOLI (AUTOR)

CAROLINA FERREIRA ZOCCOLI (AUTOR)

FERNANDO FERREIRA ZOCCOLI (AUTOR)

SILVIA ZOCCOLI NALLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELVAIR TOLENTINO DOS SANTOS (RÉU)

EDILEUZA MAURICIO BORBOREMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001990-15.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 227.484,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACESSÃO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: FERNANDO FERREIRA ZOCCOLI, CAROLINA FERREIRA ZOCCOLI, 

AUREA FERREIRA ZOCCOLI, SILVIA ZOCCOLI NALLIN, ELIANE LUIZ DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: NELVAIR TOLENTINO DOS SANTOS, EDILEUZA 

MAURICIO BORBOREMA Vistos. Trata-se de rescisão de contrato c/c 

pedido de indenização por perdas e danos e lucros cessantes c/c pedido 

de reintegração de posse c/c pedido de tutela de urgência proposta por 

Espólio de Carlos Zoccoli Neto, Áurea Ferreira Zoccoli, Silvia Zoccoli Nallin, 

Carolina Ferreira Zoccoli, Fernando Ferreira Zoccoli e Eliane Luiz da Silva 

em face de Nevair Tolentino dos Santos e Edileusa Borborema Tolentino, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Consta na inicial, em síntese, 

que o Sr. Carlos Zoccoli Neto com sua convivente à época Sra. Eliane Luiz 

da Silva pactuaram com os requeridos por contrato particular de 

compromisso de compra e venda do imóvel descrito no aludido contrato, 

no qual foi consignado que os promitentes transferiram a posse do imóvel 

aos requeridos, no momento da assinatura do contrato. A área em 

questão se localiza na comunidade “Cabeça de Boi”, no Município de Nova 

Monte Verde-MT. Consta ainda no contrato que, após o cumprimento das 

obrigações por parte dos contratantes o domínio seria transferido, tendo o 

documento delimitado à propriedade, bem como, estabeleceu condições 

para o efetivo cumprimento, sendo que, a Cláusula Primeira demonstrou o 

objeto, a Cláusula Segunda a localização, a Cláusula Terceira o preço e a 

forma de pagamento, a Cláusula Quarta a transferência da posse aos 

requerentes, consignando, que, após o cumprimento da Cláusula Terceira 

a área seria transferida aos promissários/requeridos, a Cláusula Quinta 

dispõe sobre os débitos da propriedade e por fim, a Cláusula Sétima teceu 

as disposições finais. Aduz a parte autora, que os requeridos 

descumprem o contrato por não adimplir com as obrigações acordadas, 

haja vista que os mesmos se incumbiram de entregar a título de pagamento 

bezerros (as) na quantidade e data estabelecida, não realizando os 

pagamentos na forma pactuada, encontrando-se inadimplentes, assim 

como, em tese, desmatam a área em questão, em desacordo com a 

legislação vigente. Quanto à tutela de urgência em caráter liminar, requer a 

apreciação para: “CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

CAUTELAR INCIDENTAL, para MANDAR OS RÉUS SE ABSTEREM DE 

REALIZAR NA ÁREA, OBJETO DE LITÍGIO, DERRUBADAS E ROÇADAS DE 

FLORESTAS E QUEIMADAS, sob pena de aplicação de multa diária em 

caso de desrespeito a ordem judicial, conforme o CPC”. Sic – Id. 9163202. 

Com a inicial vieram diversos documentos. Ao Id. 10563639 a inicial foi 

recebida, sendo designada audiência de justificação. A audiência foi 

realizada (Id. 12784099). É o necessário. Fundamento e decido. 

PRELIMINARMENTE DA COMPETÊNCIA No caso dos autos, a demanda 

posta a juízo discute o cumprimento de relação contratual entre as partes, 

não se discute direito real de propriedade imóvel. É pacífico o 

entendimento segundo que, quando a ação tratar de direito pessoal, como 

a relação contratual dos autos, a competência não se determina em razão 

do imóvel envolvido, não recaindo na competência do juízo da situação do 

bem. Nesse sentido é o seguinte entendimento do STJ: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. 

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. REGRA DO ART. 95 

DO CPC/1973 AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. "A ação de resolução de compromisso de compra e 

venda assenta-se em direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de 

competência absoluta insculpida no art. 95 do CPC. (...) Na eleição de foro, 

tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, 

inexistente alegação comprovada de prejuízo" (REsp 1433066/MS, 

Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2014, 

DJe 02/06/2014) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 

1114244/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)”. Pelo debatido, não existem 

óbices ao processamento desta ação perante este Juízo. CONCESSÃO 

DA TUTELA DE URGÊNCIA E REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. I) 

REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL Primeiramente, ressalvo que, analisando 

detidamente os autos, verifico que se encontra presente no polo ativo da 

demanda o espólio de Carlos Zoccoli Neto, representando pela viúva 

meeira e seus herdeiros, entretanto, não foi encontrado o necessário 

termo de compromisso do inventariante que lhe concede direitos e 

deveres relativo a representação do espólio extrajudicial e judicialmente, 

havendo, assim, pendência quanto à regularização processual do espólio. 

Como referido, no polo ativo da demanda constam os herdeiros do “de 

cujus” Carlos Zoccoli Neto e a viúva meeira como representantes do 

espólio, ocorre que: Assim dispõe o art. 75, inciso VII, do CPC/15: “Art. 75. 

Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, 

pelo inventariante;”. Os documentos carreados aos autos trazem 

procurações dos herdeiros em favor do Sr. Fernando Ferreira Zoccoli, 

inclusive da ex-convivente Sra. Eliane Luiz da Silva e da Sra. Áurea 

Ferreira Zoccoli "viúva-meeira", sendo todos representados por ele em 

Juízo. Contudo, não há nos autos documento hábil a comprovar que o 

Espólio de Carlos Zoccoli Neto esta devidamente representado, pois em 

consulta aos Sistemas Apolo e PJe, bem como em pesquisa realizada junto 

ao sítio eletrônico do TJMT, não foi possível encontrar processo judicial 

que trate sobre o inventário do “de cujus”. Assim, sabe-se que nos termos 

do art. 75, inciso VII, do CPC/15, o inventariante representará o espólio em 

juízo, conquanto, o documento pertinente para comprovação da 

regularidade processual é o termo de compromisso, entretanto, referido 

documento não foi juntado aos autos. Portanto, sem maiores discussões, 
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recebida a inicial e, após, verificado irregularidade na representação 

processual, necessária que se sane a falta para a devida regularização 

do processo. II) TUTELA DE URGÊNCIA A necessidade de regularização 

processual não obsta a análise da tutela, já que pode ser sanada 

posteriormente, sem prejuízo ao desenvolvimento do processo. O pedido 

de tutela de urgência merece debate destacado, especialmente, 

considerando que o pedido em tela objetiva não somente a proteção do 

direito contratual e da propriedade plena, vai além, ao fim busca proteção 

a direito difuso que é o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, no caso a vegetação nativa do imóvel objeto do contrato. 

Dispõe o art. 225, da CF/88 que: “Art. 225. Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações”. Ademais, se são levantadas matérias atinentes ao 

meio ambiente, tem-se que observar que o direito transcende a mera 

relação contratual entre as partes, cito aqui o art. 170, inciso VI, da CF/88: 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: (...) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 

seus processos de elaboração e prestação; ”. Em qualquer atividade 

humana em que envolva o pleno gozo do direito de propriedade ou de sua 

posse, deve ser observado a sua função social, nos termos do art. 186, 

da CF/88, sendo que, ressalto o inciso II, do referido artigo: “Art. 186. A 

função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 

lei, aos seguintes requisitos: (...) II - utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;”. A inicial traz 

informações, bem como, foram colhidas em audiência de justificação, que 

o meio ambiente pode estar sendo degradado em razão de desmatamento 

realizados pelos requeridos, razão pela qual, resta evidenciado a urgência 

do caso. Friso que, a intervenção judicial poderá evitar prejuízo de difícil 

ou incerta reparação, quando se trata de meio ambiente degradado, bem 

como, o caso dos autos amolda-se na possibilidade de perecimento do 

direito, por eventuais danos irreversíveis as partes requeridas no que 

concerne a propriedade, tendo em vista que, a manutenção do status quo 

relativo a possibilidade de continuar a derrubada de mata nativa, ainda que 

de forma permissiva, poderá gerar prejuízos irreparáveis. Com efeito, 

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”. 

Como visto, para a concessão da tutela, mostra-se indispensável à 

comprovação da probabilidade do direito alegado (“fumus boni juris”), além 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in 

mora”). No tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos 

apresentados pela parte requerente como fundamento da pretensão se 

encontram satisfatoriamente demonstrado já que a parte autora, em 

primeira análise, conseguiu demonstrar o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista que evidenciou que a área que 

faz parte do contrato sofreu desmatamento, por meio de relatórios 

técnicos, assim como, pelo que colhido em audiência de justificação. 

Diante de fatos, com arrimo nos princípios da precaução e prevenção, por 

este, em matéria ambiental, deve-se sempre que possível buscar 

mecanismos que previnam possíveis danos ambientais, pois remediar, 

provavelmente não é possível, dada, em regra, à natureza irreversível dos 

danos ambientais. Pelo princípio, a atividade praticada face aos recursos 

ambientais disponíveis é de risco certo, concreto. Quanto à precaução, 

quando um empreendimento puder causar danos ambientais irreversíveis, 

mesmo que não havendo certeza científica quanto à extensão e os 

efetivos efeitos do dano ambiental, mas há base razoável fundada em 

juízo de probabilidade da potencial ocorrência do dano, o requerido deverá 

ser compelido a adotar as medidas de precaução para impedir ou reduzir 

os riscos ambientais. A precaução caracteriza-se pela ação antecipada 

diante do risco de ocorrência de dano. No caso em apreço, resta 

satisfatoriamente comprovado que a atividade desenvolvida pode estar em 

desacordo com as normas e princípios ambientais, e, pro precaução, a 

continuidade da atividade sem o devido cuidado, inevitavelmente, trará 

consequências irreversíveis ao ambiente. Portanto, tendo em vista a 

plausibilidade do direito apresentado, através dos fundamentos fáticos e 

jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, caso persista a conduta da parte requerida, preenchidos os 

requisitos para tutela de urgência e tendo esta o caráter de reversibilidade 

na forma do art. 300, §3º do CPC, o deferimento é de rigor para o caso em 

apreço. Diante dos fatos narrados, incumbe aos requeridos o dever de se 

absterem de REALIZAR NA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO A PRATICA DE 

ATOS VOLTADOS A DERRUBADA DE QUALQUER MATA NATIVA, 

DERRUBADAS E ROÇADAS DE FLORESTAS E QUEIMADAS sem 

autorização judicial durante o trâmite desta demanda ou até deliberação 

ulterior deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) em caso de descumprimento. Pelo exposto, DECIDO: 1) Defiro a 

tutela de urgência para determinar que SE ABSTENHAM os requeridos de 

REALIZAR NA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO A PRATICA DE ATOS 

VOLTADOS A DERRUBADA DE QUALQUER MATA NATIVA, 

DERRUBADAS E ROÇADAS DE FLORESTAS E QUEIMADAS sem 

autorização judicial durante o trâmite desta demanda ou até deliberação 

ulterior deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil) reais para a hipótese de 

descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais 

cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio. 2) OFICIE-SE o 

cartório de registros competente para averbar as margens do imóvel 

descrito ao Id. 9163309. 3) OFICIE-SE a Sema, para que, informe este 

Juízo questões atinentes à área em questão, informando se a propriedade 

possui processos administrativos, autos de infração e multas aplicadas 

por ferir a legislação ambiental vigente. 4) Nos termos do art. 76, do 

CPC/15, SUSPENDO o feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, aguarde-se 

em cartório o decurso do prazo. 4.1) INTIME-SE a parte autora, para que, 

no prazo da suspensão, regularize a representação processual do Espólio 

de Carlos Zoccoli Neto, sob pena de extinção (art. 76, § 1º, inciso I, do 

CPC/15). 5) Intime-se a parte requerida para cumprimento da tutela de 

urgência. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, após, conclusos. 

Apresentada a regularização, CERTIFIQUE-SE e, após, concluso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Alta 

Floresta-MT, 24 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003241-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI CREI SOARES (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se sobre a Certidão 

Negativa de Id 12860441, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002036-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FILEMON CORDEIRO ARAUJO (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)

 

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

termos do processo acima indicado, para que compareça a Perícia Médica 

designada para 29/06/2018, às 15:10h, a realizar-se no Prédio do Forum 

da Comarca de Alta Floresta. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. P. D. S. (AUTOR)

NILTON DE SOUZA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002647-54.2017.8.11.0007 

AUTOR: A. L. P. D. S. e outros Advogado(s) do reclamante: NILTON DE 

SOUZA ARANTES RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 1) Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de quinze (15) dias, valendo o silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. 2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. 3) Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento antecipado da lide, designação de audiência 

ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta/MT, 9 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000773-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TOMOKO TANAKA HASHIMOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para que digam, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao Acórdão do Recurso de Apelação proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001806-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO BARBOZA DO PRADO (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)

 

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

termos do processo acima indicado, para comparecer à Perícia Médica 

designada para 29/06/2018, às 15:40h, a ser realizada no Prédio do Forum 

desta Comarca, Sala Bem-Estar (nº 56). VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000595-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. D. O. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CIPRIANI OAB - MT21468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000595-22.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[BEM DE 

FAMÍLIA, Relações de Parentesco, Tutela e Curatela]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JAIRO DOMINGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 

Parte Ré: REQUERIDO: KAROLINE GOMES Vistos. Considerando que o 

acordo de Id. 9440689 tem caráter provisório (período de três meses), 

bem como que é latente a necessidade de realização de audiência de 

instrução e julgamento para esclarecimento de pontos controversos, 

ACOLHO o parecer ministerial e designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 29 de maio de 2018, às 14h00min. INTIMEM-SE 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação a 

necessidade de comparecimento de ambas as partes, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento. CONSIGNO que as 

testemunhas arroladas pela parte autora ao Id. 9695723, bem como as que 

a parte requerida vier a apresentar devem comparecer em Juízo, 

independente de intimação, deverá o (a) advogado (a) constituído (a) pela 

parte informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante 

comprovação nos autos, observadas as regras do art. 455, do CPC/2015. 

PROVIDENCIE o necessário para publicação do presente despacho no 

Diário de Justiça Eletrônico (DJE), observado os critérios de publicação 

para as ações que tramitam em segredo de justiça. INTIMEM-SE. Ciência ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 

10 de abril de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000987-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000987-88.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ELEANDRO ALVES DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

Eleandro Alves da Silva em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados nos autos. Intimada a se manifestar nos autos, a parte autora 

requereu a desistência da ação. É o breve relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, antes mesmo da citação da 

parte requerida, a parte autora 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 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. Sem 

custas, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos. Alta Floresta, 19 de abril de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000929-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GREGORIO SAROA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000929-85.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ANTONIO GREGORIO SAROA Advogado(s) do reclamante: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Advogado(s) do reclamado: MAURO PAULO GALERA MARI Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

Antonio Gregorio Saroa em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados nos autos. Intimada a se manifestar nos autos, a parte autora 

requereu a desistência da ação. É o breve relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, antes mesmo da citação da 

parte requerida, a parte autora 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 
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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. Sem 

custas, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos. Alta Floresta, 19 de abril de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000951-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000951-46.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: SANDRA DE ANDRADE Advogado(s) do reclamante: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por SANDRA DE ANDRADE 

em face de FIDC NPL I, ambos qualificados nos autos. Intimada a se 

manifestar nos autos, a parte autora requereu a desistência da ação. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que, antes mesmo da citação da parte requerida, a parte autora 

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 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. Sem custas, eis que defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. 

Alta Floresta, 19 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002839-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002839-84.2017.8.11.0007 

AUTOR: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Advogado(s) do reclamante: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO - PROCON Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória de ato 

administrativo com pedido de antecipação de tutela proposta por 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A em face da AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E 

DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO MATO GROSSO – PROCON 

MT, ambos qualificados. Alega a parte autora, em síntese, que em decisão 

do PROCON/MT no processo administrativo 51.005.001-16-000.2922 ela 

foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais) por suposta infração consumerista. Argumenta que a 

multa aplicada é exorbitante por não condizer com a suposta infração 

cometida, ofendendo, de sobre maneira, os princípios da razoabilidade e 

da verdade real. Pleiteia, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, 

impedir a inscrição da multa em dívida ativa, evitando os seus gravosos 

efeitos, até o julgamento definitivo dessa demanda. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido. Recebo a inicial, uma vez que preenche os requisitos legais. 

Passo a análise do pleito de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. 

Nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/2015 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, “in 

verbis”: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, diante das 

alegações da parte autora e pelos documentos trazidos na inicial, em sede 

de cognição sumária, vejo que os requisitos para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela não se fazem presentes, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Isso porque, a prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações da autora não restou comprovada, sendo o certo que a matéria 

suscitada é complexa e demanda dilação probatória, já que o ato 

administrativo possui presunção de legitimidade e a multa lavrada contra a 

autora por infração as normas consumeristas é originária de um 

procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON/MT. Assim, a 

antecipação dos efeitos da tutela consistente em impedir a inscrição da 

multa em dívida ativa pela Fazenda Pública sob a alegação de que a multa 

imposta é exorbitante e ofende os princípios da razoabilidade e da 

verdade real, por si só, não é capaz de suspender e/ou impedir que a 

Fazenda Pública formalize o débito em dívida ativa. Ademais, vejo que a 

decisão administrativa fundamentou a aplicação da multa imposta com 

escopo na Lei n. 8.078/90 (CDC), em seu artigo 56, inciso I, e artigo 18, 

inciso I, do Decreto Federal n. 2.181/97. O TJMT tem decidido que: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 

DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER 

ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA 

CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de 

tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos 

requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A 

ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2. 

Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não 

restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, 

porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do 

ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3 - O simples temor 

verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo 

suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do 

título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. 

(AI 12357/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no 

DJE 06/09/2016)”. “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 

DEFERIMENTO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA - OBSERVÂNCIA DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 

DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER 

ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA 

CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA REFORMADA 

– RECURSO PROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de 

tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos 

requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil. A 

ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2 – É 

medida que se impõe o indeferimento do pedido de antecipação de tutela 

quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das 

alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a 

legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3 - 

O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não 

é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a 

formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido 

em dívida ativa. (AI 58699/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)”. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela pretendida, conforme consignado no bojo 
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desta decisão. Com fundamento no inciso II, § 4º, do artigo 334 do CPC, 

deixo de designar audiência de conciliação, podendo fazê-lo, a qualquer 

momento, caso as partes manifestem interesse em se comporem. CITE-SE 

o requerido, na pessoa de seu representante legal (artigo 242, § 3º, 

CPC/2015), consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecer 

resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as 

advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. Após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC/2015. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de abril de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 155003 Nr: 3541-47.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Jose de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antecipadamente à decisão saneadora ou eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000118-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER HENRIQUE MARIANO DUTRA (REQUERENTE)

MIGUEL ANTONIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o patrono da parte autora 

acerca do documento de ID 10121877 e este ficará à sua disposição pelo 

prazo de quinze (15) dias, para impressão dos autos digitais (artigo 729, 

do CPC/2015).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000562-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LOPES DINIZ (RÉU)

PERCILIO CEZARIO (RÉU)

ALCIDES DE SOUZA (RÉU)

CONCEICAO DE SOUZA (RÉU)

APARECIDA DE LOURDES JULIO DA SILVA (RÉU)

MARIA FAGUNDES RODRIGUES DINIZ (RÉU)

JOSE MARIA DA SILVA (RÉU)

VALDIR LOPES DIUZ (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o patrono da parte autora 

acerca do decurso de prazo da suspensão, para manifestação no prazo 

de 05(cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140941 Nr: 3473-34.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Ribeiro Guimarães

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:6.611/MS, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Ante o exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

EXTINGO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, visto que o pagamento em sede 

administrativa efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, 

sendo incabível condenação em valor complementar, como pleiteado na 

exordial.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade 

restará suspensa pelo período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 

98, do CPC.Retifique-se a autuação do cadastro do polo passivo, 

conforme declinado na contestação.Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140306 Nr: 3107-92.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

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

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 142603 Nr: 4435-57.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino Guedes Pereira

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

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

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 103204 Nr: 4909-67.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oriel Pedro

 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:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 142081 Nr: 4099-53.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Tiago de Freitas

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-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,se o autor compareceu 

para a realização da perícia uma vez que a data da intimação saiu 

equivocada como 13/2/18 e não 13/4/2018.

 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:

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 18/5/2018, às 15h00, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, para a realização da perícia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001718-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. M. N. T. D. O. (REQUERENTE)

CAMILA MARQUES NUNES (REQUERENTE)

VITOR LEANDRO MARQUES NUNES TELLES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001718-21.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: VITOR LEANDRO MARQUES NUNES TELLES DE OLIVEIRA, 

JOAO PEDRO MARQUES NUNES TELLES DE OLIVEIRA, CAMILA 

MARQUES NUNES Vistos, Vitor Leandro Marques Nunes Telles de Oliveira 

e Camila Marques Nunes em nome próprio e representando João Pedro 

Marques Nunes Telles de Oliveira ajuizou o procedimento em tela 

objetivando o recebimento de valores referentes aos consórcios feitos 

pelo falecido Lauvir Telles de Oliveira. Oficiada a administradora do 

consórcio para informar os valores a serem resgatadas, até o momento tal 

informação não foi prestada, razão pela qual a requerente pediu nova 

intimação da empresa, com fixação de multa diária. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Como relatado, o procedimento 

encontra óbice a sua continuidade, tendo em vista que não há notícia por 

parte da administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA sobre o 

montante que deve ser pago aos demandantes, que pediu o prazo de 10 

dias para o fornecimento dos dados. Considerando que se passaram mais 

de 7 meses desde a manifestação de fls. 58/59, entendo necessária a 

adoção de medida coercitiva para que seja atendida a determinação do 

juízo, nos termos do art. 139, IV, do CPC. “Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 

Por entender oportuno, trago à baila: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO 

CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA À HERDEIRA. CARTA DE 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE 

AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. 

ONEROSIDADE EXCESSIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 

APELO NÃO PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 

0516622-89.2017.8.05.0001, Relator (a): Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 

Segunda Câmara Cível, Publicado em: 25/04/2018). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSÓRCIO - 

MORTE DO CONSORCIADO - CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE 

CONSÓRCIO - COBERTURA DE SEGURO DE VIDA - HERDEIROS - DIREITO 

DE RECEBER O BEM OU O EQUIVALENTE EM DINHEIRO - REDUÇÃO DE 

MULTA DIÁRIA APLICADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Em se tratando de contrato de adesão a grupo 

consorcial com seguro em grupo, a morte do segurado torna devida a 

entrega do bem aos herdeiros ou o equivalente em espécie. 2 - A multa 

diária fixada para o cumprimento de obrigação deve levar em 

consideração a capacidade econômica da parte a quem qual se destina a 

ordem, não devendo ser aplicada em quantia que implique em incentivo ao 

descumprimento da medida coercitiva. (AI 19896/2012, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/07/2012, 

Publicado no DJE 03/08/2012). Importante consignar que a imposição da 

penalidade deve estar adequada à sua finalidade, à capacidade 

econômica do responsável e ser suficiente para desestimular o 

descumprimento da ordem. Posto isso, determino nova intimação da 

Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA para informar qual o 

crédito dos autores com relação aos consórcios contratados pelo falecido 

(grupo/cota/RD 38438/749/0-7 e grupo/cota/RD 41207/656/0-0), no prazo 

de 15 dias contados da data do recebimento do ofício (art. 231, §3º, CPC), 

sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Oficie-se a administradora para ciência e cumprimento. Decorrido o 

lapso temporal acima registrado ou com a juntada das informações, 

certifique-se e intime-se o polo ativo para manifestação em até 10 dias e 

após, encaminhe-se o feito ao MPE. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001471-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PAULO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001471-40.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VICENTE PAULO GOMES Vistos, Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-lei n. 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. Considerando o regular 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 10 de 573



recolhimento de custas de ingresso, dou prosseguimento ao feito. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessária a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido 

este requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência do devedor. Por outro lado, 

há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado 

do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação 

do seu pretenso direito. Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes 

do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04, defiro, 

liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o(a) autor(a), na pessoa de seu 

representante legal. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 

3º, §2º do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04). 

Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001231-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI TEREZINHA DUTRA BIALESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL (EM 

LIQUIDAÇÃO) (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001231-17.2018.8.11.0007 

AUTOR: GENECI TEREZINHA DUTRA BIALESKI RÉU: COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL (EM LIQUIDAÇÃO) 

Vistos, Recebo o procedimento no estágio encontrado, validando todos os 

atos processuais até então realizados por não vislumbrar qualquer 

prejuízo aos envolvidos (§1º, art. 282, CPC). Dando prosseguimento ao 

feito, diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

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

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO. Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000464-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DO PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000464-13.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: JESSICA CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA DO PRADO 

EXECUTADO: PAULO SERGIO DO PRADO Vistos, Trata-se de pedido de 

pedido de cumprimento de sentença para execução da obrigação de 

pagar quantia, devidamente instruído com o cálculo da dívida. É o relato do 

necessário. Decido. Verifico que já foi providenciada a retificação na 

distribuição para constar que se trata de cumprimento de sentença. Nos 

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

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

e honorários advocatícios no mesmo patamar. Efetuado o pagamento 

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

adimplemento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

dos atos de expropriação. Decorrido o prazo para o adimplemento, vista à 

parte exequente para manifestação no lapso temporal de 10 dias. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000368-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER RICHARDSON CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000368-61.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DENNER RICHARDSON CONDE REQUERIDO: YMPACTUS 

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

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

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

aos contratos firmados com a empresa requerida, Ympactus Comercial 

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

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

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

determinada a devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias 

recebidas. Entendendo como documento imprescindível a demonstração 

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

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

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

Fundamento e decido. A presente liquidação de sentença tem por 

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

sentença, bem como comprove a extensão dos danos que sofreu. 

Delimitando os documentos essenciais ao processamento das liquidações 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. 

PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. 

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

investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência jurídica que afirma bem como o 

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

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

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

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

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

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

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

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

COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. AUSÊNCIA DE 
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OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU ESTADO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE POSSIBILI- TAM A 

CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE OU 

NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO 

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

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

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

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

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

alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o julgamento do 

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

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

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

demandante que comprovasse o pagamento para ingresso na rede 

Telexfree por meio da emenda à inicial, o polo ativo deixou de fazê-lo, 

ensejando a extinção do feito. Ante o exposto, com lastro no parágrafo 

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

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

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

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002457-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002457-91.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: GUSTAVO BORGES DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

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

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

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

aos contratos firmados com a empresa requerida, Ympactus Comercial 

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

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

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

determinada a devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias 

recebidas. Entendendo como documento imprescindível a demonstração 

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

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

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

Fundamento e decido. A presente liquidação de sentença tem por 

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

sentença, bem como comprove a extensão dos danos que sofreu. 

Delimitando os documentos essenciais ao processamento das liquidações 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. 

PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. 

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

investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência jurídica que afirma bem como o 

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

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

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

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

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

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

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

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

COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. AUSÊNCIA DE 

OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU ESTADO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE POSSIBILI- TAM A 

CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE OU 

NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO 

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

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

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

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

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

alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o julgamento do 

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

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

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

demandante que comprovasse o pagamento para ingresso na rede 

Telexfree por meio da emenda à inicial, o polo ativo deixou de fazê-lo, 

ensejando a extinção do feito. Ante o exposto, com lastro no parágrafo 

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

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

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

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001467-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE INACIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001467-37.2016.8.11.0007 

AUTOR: MARIA LUCIENE INACIO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

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

demanda em que o polo ativo desistiu do prosseguimento do feito. Apesar 

da ausência de resposta, o polo passivo foi intimado para manifestar 

acerca do pedido, contudo continuou inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Considerando que o pedido de desistência é 

anterior à apresentação da contestação, o óbice imposto pelo §4º, do art. 

485 do CPC, não incide sobre o requerimento em tela. Sendo assim, 

homologo o pedido de desistência para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. 

P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001491-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BONI NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):
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CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001491-65.2016.8.11.0007 

AUTOR: JOAO BONI NETO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos, Joao Boni Neto ajuizou demanda em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS objetivando a concessão judicial 

do benefício assistencial de prestação continuada (LOAS). Por meio da 

decisão de fls. 26/27, restou determinada a emenda da petição inicial, 

ordenando que o polo ativo comprovasse a ausência de recursos para o 

pagamento das custas de ingresso e da taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição. O polo ativo apresentou a petição de fls. 

34/37 no intuito de esclarecer quanto à destinação dos automóveis que 

compõem seu patrimônio. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça às 

fls. 44/47, determinou-se o recolhimento das custas de ingresso. O polo 

ativo peticionou, às fls. 50/52, registrando que não pagaria as custas 

processuais por não ter condições de fazê-lo. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Dessume-se dos autos que a atuação da 

magistrada que me antecedeu, no que tange ao indeferimento da 

gratuidade de justiça, observou fielmente o disposto no Código de 

Processo Civil. Com efeito, oportunizou-se ao polo ativo a comprovação da 

alegada insuficiência de ativos para o pagamento das custas processuais 

e da taxa judiciária, tendo sido decidido, na oportunidade, que a parte 

autora possuía condições de efetuar os aludidos pagamentos. Desta 

decisão, o polo ativo não interpôs agravo de instrumento ou opôs 

embargos de declaração, tendo apenas peticionado às fls. 50/52 

asseverando que não recolheria as custas processuais. Ademais, o 

Código de Processo Civil prevê, em seu art. 290, que “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias.” A parte autora, devidamente intimada na pessoa de seus patronos 

para efetivar o referido pagamento, deixou de fazê-lo. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, e 290, ambos do CPC, diante do não 

pagamento das custas iniciais. Isentos de custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001050-50.2017.8.11.0007

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:

RAFAEL PINHEIRO ORIOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001050-50.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RAFAEL PINHEIRO ORIOLI Vistos, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. ajuizou demanda em face de RAFAEL PINHEIRO ORIOLI, ambos 

qualificados nos autos, objetivando, com fundamento no Decreto-Lei nº 

911/69, a busca e apreensão de bem dado em garantia. Afirmou que o 

pagamento deveria ser realizado em 36 parcelas, contudo houve 

inadimplemento, razão pela qual ajuizou a presente demanda. Instruiu o 

pedido inicial com os documentos de fls. 09/26. Recebida a inicial e 

deferido o pedido liminar de busca e apreensão (fls. 27/30), o mandado foi 

cumprido e o bem entregue ao depositário indicado pela parte autora. 

Devidamente citado, o requerido não apresentou resposta. É o necessário. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, tendo em vista que o polo passivo foi 

citado e não apresentou resposta, DECRETO sua revelia, tornando 

presumidamente verdadeiras as alegações formuladas pelo autor. Posto 

isto, considerando que não houve pedido de produção de provas pela 

parte requerente, passo a julgar o feito (art. 355, II, CPC). Versando sobre 

o mérito da ação, convém destacar o teor do §1°, do artigo 3°, do 

Decreto-Lei n.° 911/69: “Cinco dias após executada a liminar mencionada 

no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições 

competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de 

ônus da propriedade fiduciária.” Consoante acervo probatório carreado 

aos autos, entendo estarem comprovados os fatos narrados pelo polo 

ativo na exordial, mormente em virtude dos efeitos materiais da revelia, 

devendo ser consolidada a posse e propriedade plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do autor. Com essas considerações e com fundamento no 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de RAFAEL 

PINHEIRO ORIOLI, ambos qualificados nos autos, para rescindir o contrato 

mantido entre as partes, consolidando nas mãos da instituição autora o 

domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar 

torno definitiva. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas do processo, inclusive do 

protesto, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da ação. Caso o nome do requerido conste nos órgãos 

de proteção ao crédito, determino que a parte autora providencie a 

retirada, imediatamente. A restrição que recai sobre o veículo (fl.47) foi 

retirada, nesta data, por meio do sistema Renajud. Com o trânsito em 

julgado, tomadas as providências cabíveis, arquive-se. P.I.C. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001112-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VIEIRA DOS PASSOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

VERA LUCIA HIGINO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001112-90.2017.8.11.0007 

AUTOR: BENEDITO VIEIRA DOS PASSOS RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Benedito Vieira dos Passos ajuizou demanda em face do 

Estado de Mato Grosso, objetivando sua avaliação por médico cirurgião e 

demais providências indicadas para a restauração de sua saúde, inclusive 

transporte por via terrestre. Narrou que era portador de pneumopatia 

crônica (cicatriz de tuberculoso e blebs), com evolução para “quadro de 

insuficiência aguda em razão de quadro de pneumotórax espontâneo e 

derrame pleural volumo em hemitórax esquerdo”. Alegou que foi internado 

em 04/04/2017 e submetido a procedimento cirúrgico de toracostomia com 

drenagem pleural fechada a esquerda, mas que estava regulado sem 

previsão de data para avalição com médico especialista. Entendendo 

presentes os requisitos, pediu antecipação de tutela de forma liminar e 

juntou documentos. O feito foi distribuído no plantão judiciário, tendo o 

magistrado plantonista recebido a inicial e deferido o pedido liminar (fls. 

14/16), nos seguintes termos: “(...) DEFIRO A LIMINAR para que o Estado 

de mato Grosso PROMOVA INDEPENDENTEMENTE DE ÓBICES 

BUROCRÁTICOS, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), todo o 

tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento da saúde 

do Autor, consistente em sua transferência via TRANSPORTE TERRESTRE 

para hospital com suporte para realização de AVALIAÇÃO POR MÉDIO 

ESPECIALISTA EM CIRURGIA TORÁRICA e, naquele local, seja submetido a 

consulta médica com especialista, com a posterior realização do 

tratamento necessário, se necessário, na rede pública ou privada, em 

local a critério do requerido (podendo inclusive ser realizado fora do 

Estado de Mato Grosso), e todos os exames e tratamentos que forem 

necessários para o pronto restabelecimento da saúde da parte autora”. 

(Redação original). Certificada a intimação para cumprimento da liminar da 

Central de Regulação da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso e 

Estado de Mato Grosso à fl. 24. À fl. 25, restou certificada a ausência de 

comprovação do cumprimento da medida. Por meio da petição de fls. 

27/28, alegando piora no quadro clínico do autor, a Defensoria Pública 

alterou o pedido da tutela de urgência para que o transporte fosse 

efetuado com suporte para UTI terrestre. Juntou os documentos de fls. 

29/30. A colega que me antecedeu decidiu, às fls. 31/35, que o ato de 

intimação registrado à fl. 24 não se traduziu em citação válida, razão pela 

qual admitiu a alteração do pedido e o deferiu, determinando a remoção do 

autor por UTI terrestre. Devidamente citado (fl. 57), o Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação às fls. 64/70, oportunidade em que 

alegou ausência do parecer do NAT e sua ilegitimidade; e, no mérito, 
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requereu a improcedência total dos pedidos e o reconhecimento de direito 

de regresso contra o Município (sem especificar qual), caso cumprisse a 

obrigação. Trouxe documentos com a contestação que revelaram que a 

liminar foi cumprida (fl. 73). Impugnação à contestação carreada às fls. 

80/86. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Da impossibilidade 

de cumprimento da liminar por ausência de parecer do NAT. O ente 

requerido apresentou julgados e normas que ilustraram a recomendação 

de que a decisão de tutela provisória de caráter liminar fosse subsidiada 

por parecer do Núcleo de Apoio Técnico, alegando a imprescindibilidade 

do parecer do órgão para subsidiar futura decisão. Contudo, existe 

recomendação para coleta do parecer quando possível. No caso em tela a 

magistrada justificou a impossibilidade e decidiu, nos termos da sua 

independência. Com tais considerações, concluo que a matéria não 

merece acolhimento. Da denunciação à lide e da ilegitimidade passiva ad 

causam do Estado de Mato Grosso. O requerido alegou que possui 

responsabilidade apenas subsidiária, e não solidária, em relação aos 

municípios que aderiram à Programação Pactuada e Integrada da 

Assistência em Saúde, motivo pelo qual entendeu que não deveria compor 

o polo passivo desta demanda. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal 

assentou em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida 

que a responsabilidade dos entes públicos na prestação de serviços de 

saúde é solidária, senão vejamos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 ). A partir destas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva e mantenho o Estado de Mato Grosso no feito. Do 

mérito. Não há necessidade de dilação probatória no caso em testilha, pois 

o cerne da questão é unicamente de direito e os documentos trazidos aos 

autos dão suporte a um seguro desate do litígio. Sendo assim, na forma 

preconizada no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Compulsando os autos, observo que a 

demanda foi proposta em favor de pessoa hipossuficiente e necessitada 

de atendimento médico, com o objetivo de compelir o Estado de Mato 

Grosso ao fornecimento gratuito do necessário para a manutenção da sua 

vida. Iniciando a fundamentação, insta salientar que a concretização do 

dever de proteção e defesa à saúde foi tema tratado pelo artigo 23, inciso 

II da Constituição Federal, que estabeleceu tratar-se de competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar 

da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência”. Este comando constitucional foi reforçado pelo 

disposto no artigo 198, caput e § 1º, pois em ambos existe menção direta 

ou indireta da responsabilidade conjunta dos entes federativos. Ademais, 

“... a Constituição alude a sistema único, pressupondo, por evidente, a 

integração cooperativa de todos os entes federativos para a sua 

concretização.”. (DALLARI, Sueli Gandolfi. JÚNIOR, Vidal Serrano Nunes. 

Direito Sanitário. Ed. Verbatim. São Paulo, 2010. pg. 103). O artigo 196 da 

Constituição Federal ergue a SAÚDE UM DIREITO A TODOS E DEVER DO 

ESTADO. Em harmonia com esse preceito, existem inúmeros dispositivos 

legais a amparar o direito à vida e à saúde (arts. 6º e 198 da Constituição 

Federal, art. 223, I e V da Constituição Estadual, Lei nº 8.080/90, art. 6º, I, 

“d”). Como amplamente sabido, o direito à saúde deve ser garantido pelo 

Estado (sentido amplo) de forma irrestrita, inclusive com o fornecimento 

gratuito de medicamentos e insumos, a portadores de doenças que deles 

necessitem, desde que prescritos por profissional habilitado. Inexiste 

ofensa ao princípio da independência dos Poderes. O Estado não pode 

recusar o cumprimento de seu dever, sob a alegação de ausência de 

recursos orçamentários ou por se tratar, como querem alguns, de normas 

programáticas, cuja aplicação dependa de planos ou programas de 

atuação governamental. Havendo indicação da necessidade dos 

procedimentos médicos apontados na exordial, indicado por profissional 

que assiste ao paciente, não há fundamento legal para, com base em 

protocolo disciplinador de generalidades, afastar-se a obrigação, quando 

existe prescrição médica. Ademais, somente o médico responsável pelo 

tratamento da parte requerente tem responsabilidade e competência para 

prescrever o que é mais adequado à sua saúde. Nesse sentido, julgados 

do nosso Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO E SUPLEMENTO 

ALIMENTAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO FEITO – AFASTADA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO 

PRESCRITO AO MENOR – DEVER DE FORNECER – APELO DESPROVIDO. É 

de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes 

públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, o 

Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e 

são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer 

cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, 

conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF. O magistrado 

está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de 

mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência. REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO 

MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NECESSIDADE DO 

TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO – COMPROVADO – SENTENÇA 

RATIFICADA. A repartição de competências na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a 

União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que 

estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na 

solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na 

possibilidade de o Autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de 

ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a 

vida. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes 

públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, e 

cirurgias, em todos os graus de complexidade, além de dispensação de 

medicamentos, necessários ao cidadão que deve receber, do gestor, 

incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (Apelação / Remessa 

Necesária 171584/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 

19/04/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO - REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS - RESERVA DO POSSÍVEL - NÃO CABIMENTO – 

PRECEDENTES DO STF E TJMT - APELO DESPROVIDO. O direito à vida e à 

saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de 

consultas e internações, realização de exames e cirurgias, em todos os 

graus de complexidade e dispensação de medicamentos, indispensáveis 

ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CR/1988, Art. 196). A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre o Sistema 

Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as 

condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que 

constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras 

providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes 

federados fornecê-los e custeá-los. A cláusula da “reserva do possível” – 

ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve 

ser invocada, pelo Município, com a finalidade de exonerar-se, 

dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 

notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder 

resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais 

impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (STF, RE 

956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016). In casu, devem 

o Estado e o Município Requeridos, de forma solidária com o Estado, 

fornecer tratamento de saúde indispensável ao Autor menor, portador de 

quadro de Retinopatia da Prematuridade, Grau 3 e doença “plus” em 

ambos os olhos – CID H32.1, enquanto houver necessidade, mediante 

prescrição médica. Recurso desprovido. (Ap 165648/2016, DRA. FLAVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 

16/03/2017). Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR O 

ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer, enquanto for necessário, o 

atendimento médico e medicamentos a BENEDITO VIEIRA DOS PASSOS. 

DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, 

MANTENHO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. I. C. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara
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Intimação

Ato Ordinatório 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

CNGC/17, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

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

recolhimento da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de Justiça, 

objetivando, assim, o cumprimento do ato deprecado, consoante decisão 

ID 12883837. A guia para pagamento da diligência poderá ser emitido 

através do portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias Oline”), regulamentada 

pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ. A guia e o comprovante de pagamento 

deverão ser juntados nos autos no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001221-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001221-70.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 90.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[União 

Estável ou Concubinato]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

KATIA SELZLER Parte Ré: REQUERIDO: RENIVAL BATISTA DA SILVA 

Vistos. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. O presente 

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

inciso II, do art. 189 do NCPC. Assim, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 17 de julho de 2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC). Cite-se o requerido e intime-se a requerente a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente. O mandado direcionado ao 

Requerido deverá conter apenas os dados necessários à audiência e 

NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição inicial, assegurado ao réu o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, nos termos em que 

determinado no §1º do art. 695, do CPC. Consigne-se nos mandados 

destinados à Requerente e ao Requerido que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa.destinados aos Requeridos e r da causa.es entos para com o 

Procedimento Comum Restando infrutífera a conciliação, a peça 

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

independe de nova intimação. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 24 de abril de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14917 Nr: 271-40.2002.811.0007

 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: RdSP, GCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, José Valnir Texeira - OAB:3624/MT, Raissa Carolina de 

Oliveira Teles - OAB:23.016, Samara Corinta Hammoud Costa - 

OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e concedo vistas dos autos à parte exequente pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Sem manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130521 Nr: 5420-60.2015.811.0007

 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: Adilson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington de Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 Autos nº: 5420-60.2015.811.0007 Cód. - 130521.

Aos 26 de abril de 2018, às 13:30 horas, na sala de audiências da 3ª 

Vara, no Edifício do Fórum desta Comarca de Alta Floresta, Estado de 

Mato Grosso, onde presente se encontrava a Excelentíssima Senhora Dra. 

Janaína Rebucci Dezanetti, MMª. Juíza de Direito, e realizado o pregão, 

constatou-se presentes as pessoas abaixo relacionadas munidas de 

documento de identificação pessoal com foto.

Requerente: Adilson Pereira da Silva.

Advogado do Requerente: Jairo Cézar da Silva.

Advogado do Requerido: Túlio Ponte de Almeida.

Os patronos do autor e do requerido requereram concessão de prazo 

para apresentação de suas alegações finais por memoriais.

DELIBERAÇÕES

Pela MM.ª Juíza foi decidido:

Vistos.

Defiro o pedido e concedo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, para 

que as partes se manifestem no feito, conforme acima consignado, a 

começar pela parte autora.

Certificado o decurso do prazo, voltem-me e conclusos para a sentença.

 Nada mais havendo a consignar, determinou a MMª. Juíza que se 

encerrasse o presente termo. Eu, Mateus Ribeiro Fidelis, estagiário, o 

digitei.

 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito

Requerente: Adilson Pereira da Silva.

Advogado do Requerente: Jairo Cézar da Silva.

Advogado do Requerido: Túlio Ponte de Almeida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121051 Nr: 8279-83.2014.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini, Maria 

Renilda Leal dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taciane Fabiani - 

OAB:17355-B

 Vistos.Defiro os pedidos e redesigno a audiência para o dia 20 de junho 

de 2018 às 15:00 horas, para oitiva da testemunha arrolada a folha 108, a 

ser intimada através de oficial de justiça, mediante o recolhimento da 

diligencia pertinente pela parte requerida no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de desistência tácita da produção da prova.Saem os presentes 

intimados.Certificado o decurso do prazo e após o retorno da missiva, 

intime-se a parte autora e o ministério público para manifestação e 

voltem-me conclusos. Nada mais havendo a consignar, determinou a MMª. 

Juíza que se encerrasse o presente termo. Eu, Mateus Ribeiro Fidelis, 

estagiário, o digitei. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTIJuíza de 

DireitoRepresentante da Requerente: Diogo KrutschekAdvogado da 

Requerente: Elson Cristóvão Rocha Requerida: Cilmara Aparecida Terres 

Passarini Requerida: Maria Renilda Leal dos Santos.Advogado da 

Requerida: Taciane Fabiani.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FABIO JOANUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa 

de seu advogado, do inteiro teor da juntada do ID nº 112939016/12939071, 

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, 27 de abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA APARECIDA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

maio de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LEITE LEMOS (REQUERENTE)

FLAVIA ALMEIDA LEITE LEMOS (REQUERENTE)

CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

maio de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LEITE LEMOS (REQUERENTE)

FLAVIA ALMEIDA LEITE LEMOS (REQUERENTE)

CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

maio de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LEITE LEMOS (REQUERENTE)

FLAVIA ALMEIDA LEITE LEMOS (REQUERENTE)

CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

maio de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KERY CARLA CRUZ SOMERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

maio de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

maio de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

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

Requerida para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 30 de maio de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária 

Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 de 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010021-07.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO REBUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010021-07.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: FERNANDO REBUSSI 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos. Defiro o pedido formulado pelo credor no Id nº 10553053 no que 

tange à designação de leilão judicial para alienação dos bens penhorados 

no Id nº 10105932, o qual se realizará de acordo com o Regulamento da 

Central de Leilão Judicial da Comarca de Alta Floresta. Considerando que o 

valor dos bens penhorados é inferior a sessenta salários mínimos, os 

bens serão alienados em uma única praça, nos termos do Enunciado nº 79 

do FONAJE. Designada data para realização do leilão judicial, intimem-se, 

de acordo com o disposto no artigo 889 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO CAMOLEZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002467-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO SERGIO COLOMBO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando omissão e 

contradição havidas na sentença de ID nº. 11849775, sob o argumento de 

que deixou de fundamentar a existência de dano moral, além de se insurgir 

contra o termo inicial da atualização da condenação em indenização por 

dano moral. É o necessário. DECIDO. No que atine a omissão alegada pela 

embargante, analisando a sentença objurgada, não se vislumbra sua 

incidência, sendo certo que sobre o decisório expressamente apontou o 

que segue: “Em casos como este, o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, 

independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, bastando a 

demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do 

indivíduo na pessoa física do autor. O simples fato de o consumidor ser 

surpreendido pelas cobranças a maior pelo serviço prestado pela ré gera 

o dever de indenizar”. Por outro lado, em relação à contradição apontada, 

fundamentada no fato de que apesar de apontar a prática de ilícito pela 

requerida, o que ensejaria, ao seu ver, atualização da condenação a partir 

do arbitramento, fixou como termo inicial para cálculo de juros e 

atualização monetária o evento danoso. Com efeito, vê-se que em relação 

ao dano moral, a sentença guerreada decidiu por: " (...) CONDENAR a ré a 

pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ)". No caso em exame a responsabilidade da 

requerida é extracontratual, porquanto conforme reconhecido na 

sentença, o autor não solicitou os serviços cobrados, de modo que a 

atualização indicada na sentença está em consonância com o que 

determina do Superior Tribunal de Justiça, mormente o disposto na Súmula 

54. A propósito, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: 

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO 

DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO 

(SÚMULA Nº 54 DO STJ). RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO 

DA RÉ DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007536642, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 18/04/2018). (Destaquei). Desta feita, não 

vislumbrando as irregularidades apontadas pelo embargante, tenho que a 

sentença merece ser mantida. A irresignação da parte 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. 
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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: 1001142-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PIOVEZANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SITE DOS PES LTDA - EPP (REQUERIDO)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010845-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 12952057, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUPERCIO PEREIRA RABECINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000251-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRE LUPERCIO PEREIRA 

RABECINI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. No mérito, alega o autor falha na prestação de serviço 

pela requerida, sob o argumento de que ao proceder depósito em caixa de 

atendimento dentro da agência, teve o número do cartão digitado de forma 

errada pelo funcionário, cujo erro fora sanado apenas após sete dias, 

pretendendo indenização por dano moral. A instituição financeira não nega 

a falha no serviço prestado, porém defende a inexistência de prejuízo ao 

autor. Compulsando as provas apresentadas, vê-se do documento 

encartado ao ID nº. 11602800 - Pág.1 que o autor realizou “DEPÓSITO 

IDENTIFICADO – RECEBIMENTO AVULSO”, ocorrido no dia 21/12/2017, 

com favorecido Bradesco Cartões, constando número do cartão 

5067.2637.8591.408. Contudo, na mesma página, vê-se que a correta a 

numeração do cartão é 5067.2637.8559.1408. Já o documento de ID nº. 

11602835 aponta que o erro fora sanado no dia 28/12/2017, quando se 

realizou o depósito constando o número certo do cartão. Com efeito, não 

se vislumbra o prejuízo moral alegado pelo requerente, sendo certo que da 

detida análise dos documentos por ele apresentados conclui-se que, 

apesar do erro da instituição financeira, o que ensejou atraso em sete dias 

no crédito do importe depositado pelo autor, o montante fornecido pelo 

requerente não era suficiente a quitar a fatura em alusão. Impende 

observar que o autor justifica sua pretensão sob o argumento de que 

“devido à má prestação de serviço pela Ré, o autor ficou durante todas as 

festividades de natal sem dinheiro, impossibilitado de usar seu cartão de 

créditos e também a função de débito, pois o valor de R$ 650,00, 

juntamente com outro depósito de R$ 100,00 que tinha depositado, possuía 

a finalidade de quitar a fatura de seu cartão de crédito”. Entretanto, o 

extrato de ID nº. 11602841 indica que no dia 21/12/2017, data em que 

realizou o depósito de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em 

dinheiro, a fatura do cartão de crédito totalizava R$ 1.017,54 (mil e 

dezessete reais e cinquenta e quatro centavos). Evola-se também extrato 

de cartão de crédito de ID nº. 11602853 Pág. 1, que no dia 28/12/2017 

foram realizadas as transações de crédito em favor do autor com a 

descrição “PAGAMENTO AGÊNCIA– 650,00”; no dia 02/01/2018 

“PAGAMENTO AGÊNCIA - 100,00” e “PGTO POR DEB CC – 36,70”, cujos 

valores apesar de abatidos do valor devido, sendo certo que tal extrato 

aponta que no dia 04/01/2018 o valor total da fatura ainda era de R$ 

318,68 (trezentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos). Ademais, o 

extrato de ID nº. 11602853 (lado esquerdo) comprova que o autor realizou 

sete transações com o cartão de crédito entre os dias 21 e 27 de 

dezembro de 2017, o que afasta a alegação de que “ficou durante todas 

as festividades de natal sem dinheiro, impossibilitado de usar seu cartão 

de créditos e também a função de débito”. Não se nega a relação de 

consumo havida entre as partes, ensejando a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, que sobre a responsabilidade do fornecedor de 

serviços, prevê: 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. Contudo, cinge-se do referido texto legal que a 

responsabilidade se dará a fim de reparar os danos causados, e 

conforme alhures explanado, não houve prejuízo ao autor no imbróglio em 

testilha. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

autor, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais 

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

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 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, 25 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: 1001957-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(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: 

1001957-25.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração com o intuito de discutir os termos da sentença, 

principalmente, no que se refere a data de juros de mora e dano moral: 

“Verifica-se, contudo, data máxima vênia, Vossa Excelência deixou de 

fundamentar a existência dos danos. Nenhum dano moral é presumido e 

não restou comprovado nos autos a ocorrência de um dano moral”. É o 

necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os 

embargos de declaração interpostos não merecem ser acolhidos, por se 

tratar de instrumento inadequado para modificar a sentença, senão 

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

48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos 

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

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

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

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

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 
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existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na sentença. Sobre o dano moral a sentença 

é clara: “Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa)”. Ademais, os 

juros de mora seguem regulados pela Súmula 54 do STJ e correção 

monetária do dano moral a partir do arbitramento, Súmula 362 do STJ, 

como bem ANOTADOS no dispositivo: “b) CONDENAR a ré a pagar à 

autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ)”. Desta feita, por verificar a não ocorrência das 

hipóteses de cabimento de embargos, não devem sequer ser conhecidos 

e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida decisão, resta ao 

embargante a interposição do recurso cabível. Ante o exposto, REJEITO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 11852551, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Em razão do caráter 

protelatório dos embargos, pois é cristalino esse intuito da peça interposta, 

já que a discussão do valor de dano moral é oponível por meio de recurso 

inominado, não através de embargos de declaração, condeno a parte 

requerida embargante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026 § 2.º do 

vigente CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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

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

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

Floresta/MT, 25 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: 1000274-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000274-16.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADAILTON MATEUS 

CELESTINO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em consonância com o disposto no artigo 38, da 

Lei n.º 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, CPC. I – Preliminares a) Inépcia da inicial Afasto a preliminar 

de inépcia da inicial em decorrência do valor atribuído a causa, mormente 

em razão do fato de ser permitido ao Juiz sua retificação de ofício, 

consoante dicção do artigo 292, § 3º do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. (...) INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA. RIGORISMO FORMAL DESNECESSÁRIO E IMPRODUTIVO. (...) 

A fixação do valor da causa desempenha papel fundamental para o 

cálculo, posterior, das custas do processo e para a fixação dos 

honorários advocatícios. É necessário dar-se valor à causa, ainda que 

não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Contudo, diz o §3º 

do art.292 do CPC/15 que o "...o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, 

o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão...". Não há dúvida que dentro de um rigorismo 

formal-legal o indeferimento da inicial está na ordem processual. Mas é 

preciso mais do que cumprir, sem a menor reflexão, os comandos legais. 

(...) APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076216407, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 22/02/2018). Ademais, ao contrario do alega a requerida, 

restam preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC. b) Ausência de 

interesse processual Na lição de Nelson Nery Junior “existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No 

caso vertente, demonstrada a inclusão do nome do autor em cadastro de 

inadimplente, não há que se falar em ausência de interesse processual, de 

modo que afasto a preliminar arguida. c) Conexão Sobre o instituto da 

conexão, o ilustre doutrinador Nelson Nery Junior leciona que: “(...) A 

reunião de processos pela conexão tem por finalidade a pacificação 

social, reunindo-se todos os conflitos existentes entre as mesmas partes, 

a integridade da ordem jurídica, por se evitar decisões conflitantes, a 

economia processual e a eficácia do processo. (...)”.(Nery Junior, Nelson. 

Código de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de 

Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, pág. 376). Da análise dos autos se verifica que as partes já 

manifestaram desinteresse em entabular acordo, sendo que não se 

compuseram amigavelmente em audiência de conciliação (ID nº. 

12370426), afastando a eficácia prática esperada da conexão. Ademais, 

em análise aos processos constantes do printscreen encartado ao ID nº. 

12438020 denota-se que apesar de todas as ações distribuídas pelo autor 

se fundamentem na inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, se 

referem, cada qual, a uma inscrição específica, não havendo similitude de 

causa de pedir ou pedido. Afasto a preliminar de conexão aventada. II – 

Mérito No mérito, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a 

adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, 

pertinente a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º 

do CDC. No que atine a alegação de ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora para solução do conflito 

extrajudicialmente, tal fato, por si só, não lhe retira o interesse processual, 

pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 

mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). O 

cerne da questão consiste em elucidar a legalidade ou não da negativação 

do nome do autor pela instituição financeira requerida, uma vez que este 

nega a existência de relação jurídica entre eles. A seu turno, a ré não se 

insurgiu contra a tese arguida pelo autor, porquanto não defendeu a 

legalidade da negativação, tampouco que realmente houve contratação. 

Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar 

fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo o banco se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome do autor em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ele, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 
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consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “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”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Prosseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por dano 

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

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

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

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

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

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e JULGO 

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

CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 304,38 

(trezentos e quatro reais e trinta e oito centavos), devendo ser excluída a 

inscrição correspondente no cadastro de inadimplentes. b) CONDENAR a 

ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

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

sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir do evento danoso (21/12/2014), nos moldes do art. 398 do CC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

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

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

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

da Lei 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, 

25 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: 1000246-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERCIO LUIZ FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR OAB - MT21477/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: 

1000246-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GERCIO LUIZ FRANCA 

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

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

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

Preliminar – Impossibilidade de concessão da justiça gratuita Em atenção 

ao disposto no artigo 54 da Lei nº. 9.099/95 afasto a preliminar arguida 

pela requerida. II – Mérito In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve 

ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo 

em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor 

- art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC, o que permeia a inversão do ônus 

da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, inclusive já deferido 

em decisão de ID nº. 11610265. O cerne da questão consiste em elucidar 

a legalidade ou não das cobranças pela empresa requerida, uma vez que 

o autor nega a existência de relação jurídica entre eles. A seu turno, a ré 

aduz que as cobranças consistem em exercício regular do direito, 

porquanto houve contratação e usufruto dos serviços por ela prestados, 

apresentando telas sistêmicas a demonstrar o alegado. Com efeito, 

analisando o documento de 12316208 - Pág. 5, consistente em tela 

sistêmica encartada pela ré com o escopo de comprovar a relação jurídica 

havida entre as partes, evola-se a indicação de endereço diverso do 

domicilio do autor, conforme demonstra o documento de ID nº. 11591571, 

corroborando a hipótese de fraude contratual. Dessa forma, o ônus estará 

a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Evola-se que a 

empresa de telefonia não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos 

extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do CPC. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Embora a requerida justifique a inexistência de 

contrato escrito, porquanto a negociação possivelmente ocorreu via 

televendas, não apresentou qualquer outro documento hábil a comprovar 

a efetiva contratação pelo autor, em que pese à inversão do ônus da 

prova já concedida em liminar. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações se deem via telefone, a empresa assume os riscos de tal 

negociação, sendo certo que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza 

de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de 

excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do 

CDC, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A 

ocorrência de fraude de terceiro não tem o condão de afastar a 

responsabilidade objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda 

que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, 

subsiste o dever de conferência de veracidade das informações 

prestadas pelo contratante ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito 

perpetrado pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de 

serviço, caracterizada na fragilidade do sistema disponibilizado ao 

consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um 

terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, 

há a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor, porquanto não agiu de forma diligente por ocasião da 

contratação do serviço, o que consequentemente gerou a cobrança 

indevida. Nessa linha de intelecção o dano moral está ínsito no caso e 

advém do próprio fato, dispensando a comprovação da extensão dos 

danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do imbróglio. 

Trata-se de dano moral in ré ipsa, sendo inadmissível a conduta desidiosa 

da requerida ao aceitar que terceiros usem documentos alheios, 

afastando mero aborrecimento do cotidiano. A propósito, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. HABILITAÇÃO 

FRAUDULENTA DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. 

Contratação de serviço de TV por assinatura por terceiro, que, de posse 

dos dados cadastrais do autor, procedeu à negociação fraudulenta. 

Apesar de ter sido vitima de fraude, responde a fornecedora dos 

serviços, por inobservância das cautelas necessárias à contratação. 2. A 

cobrança de valores referente a uma linha telefônica não habilitada pelo 

autor acarreta situação de aborrecimento que excede a condição de mero 

dissabor. Correta, assim, a fixação por dano extrapatrimonial, uma vez 

que é evidente a falha na prestação do serviço. (...) (Apelação Cível Nº 

70075799304, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 28/03/2018). RECURSO DE 

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato, o dano e o nexo de 

causalidade pautam-se na ligação entre a má prestação de serviço pela 

empresa/apelada, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao 

consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um 

terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. 2. Desse modo, 

há a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, 

em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do 

serviço, pois a falha na prestação do mesmo gerou a cobrança indevida, 

caracterizada por não conferir os documentos apresentados por falsário, 

quando da contratação dos serviços em nome da autora. 3. Neste sentido, 

a apelada deve responder pelos danos causados ao apelante em razão 

de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal. Configura-se, 

na espécie, não sendo mero aborrecimento do cotidiano em danos morais 

‘in ré ipsa’. 4. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, é de se ter em conta que para a fixação do valor da 
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compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do 

dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação 

econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a 

uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em 

enriquecimento indevido do ofendido. (...) (Ap 9754/2018, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018). 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIADE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, CUMULADA COM 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO 

FRAUDULENTA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DÉBITO. INEFICIÊNCIA DA EMPRESA DE 

TELEFONIA EM REPARAR OS PROBLEMAS DECORRENTES DE FRAUDE. 

COMPORTAMENTO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO TOLERÁVEL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA 

MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJ-SP 

10386872820158260576 SP 1038687-28.2015.8.26.0576, Relator: Cristina 

Zucchi Data de Julgamento: 30/08/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/09/2017). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DANO MORAL - 

INDENIZAÇÃO - QUANTUM – (...) - Como a prestação de serviço de 

telefonia encerra relação de consumo, aplicável é o Código de Defesa do 

Consumidor ao consumidor que, ainda não tenha contratado diretamente 

com a parte ré, foi exposto às suas práticas. - Na fixação do quantum 

devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom 

senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a 

indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode 

se tornar fonte de lucro. (TJ-MG - AC: 10512100003569001 MG, Relator: 

Mariângela Meyer Data de Julgamento: 06/08/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2013). O valor da indenização 

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

nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, 

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

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

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

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

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC para confirmar 

a liminar concedida e: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica, 

bem como de qualquer débito entre as partes; e b) CONDENAR a ré a 

pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(15/12/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

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

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 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, 24 de abril de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011317-30.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALENCAR AZAMBUJA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011317-30.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: FLAVIO ALENCAR AZAMBUJA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Analisando o processo eletrônico 

verifico que o incidente de impugnação à execução de sentença foi 

rejeitado e decorreu o prazo sem interposição de recurso e pagamento da 

dívida (certidão ID nº 12712333). A parte credora requer a liberação do 

valor depositado em Juízo pelo devedor no ID nº 2450296 e informa a 

conta para transferência do valor, conforme consta no evento nº. 

12718022. Ante o exposto, converto o depósito judicial em pagamento e 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da 

CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se 

a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 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: 1000993-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BIANCHINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000993-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO BIANCHINI SERAFIM 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração manejados pelo requerido (Id nº 12326606), sob fundamento 

de inexistência de decisão quanto aos embargos opostos pelo autor no ID 

n.º ID 10971872 em 04/12/2017. Na sequência, o requerido propôs 

recurso inominado, mas a título de esclarecimento será julgado os 

embargos. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, 

constato que os embargos de declaração interpostos não merecem ser 

acolhidos, por se tratar de instrumento inadequado para modificar a 

sentença, senão vejamos. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam 

o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.” Com efeito, os 

embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na sentença, uma vez que os embargos 

propostos no ID n.º 10971872 foram contrarrazoados pelo réu (ID n.º 

11551680) e em seguida julgado, consoante decisão lançada no ID n.º 

11629692, in verbis: “Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

interpostos no Id nº 10971872 por Leandro Bianchini Serafim, alegando a 

existência de omissão e contradição na sentença que reconheceu a 

ilegitimidade ativa do embargante, lançada no Id nº 10714669, por ter 

constado que “sequer aparece o nome do reclamante em quaisquer 

documentos acostados comprovando sua relação jurídica com a empresa 

reclamada”. Alega o embargante a existência de documentos hábeis a 

comprovar as alegações feitas na inicial, a relação jurídica do embargante 

com a embargada, bem como o dano e o nexo de causalidade. Requer a 

adoção do efeito infringente a fim de modificar a sentença e julgar 

procedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, a designação de 

audiência de instrução a fim de comprovar os fatos alegados na petição 

inicial. Além disso, requer o embargante a reconsideração quanto a 

aplicação da penalidade decorrente da litigância de má-fé. A embargada 

manifestou no Id nº 11551680, pugnando pelo não conhecimento dos 

embargos declaratórios. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente 

dos autos, constato que os embargos de declaração interpostos merecem 

ser conhecidos em razão da contradição no julgado, impondo a aplicação 

do efeito infringente no caso concreto com a conversão do julgamento em 
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diligência e a consequente dilação probatória. O artigo 48 e 49 da Lei nº 

9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, verifica-se 

que a extinção do feito sem resolução do mérito partiu da premissa de que 

não aparece o nome do embargante/autor em quaisquer documentos 

acostados comprovando sua relação jurídica com a embargada. Contudo, 

analisando profundamente a prova documental produzida, denoto que tal 

premissa está equivocada, pois, em que pese o documento juntado no Id 

nº 6085334 não ser hábil a comprovar o embarque e apesar de o 

comprovante de bagagem e o cartão de embarque estarem em nome de 

terceira pessoa (Ids nº 6085330 e 6085329), vejo que o documento de 

registro de irregularidade de bagagem juntado no Id nº 6085338 faz 

menção ao pré-nome do embargante e consta seu endereço eletrônico 

para contato, de sorte que há indícios que apontam que a bagagem 

supostamente extraviada é de propriedade do embargante . Desta forma, 

somente fazendo um aprofundamento na prova já produzida, constato que 

revela necessária a dilação probatória visando comprovar os fatos 

alegados na petição inicial no que tange ao efetivo embarque e ao extravio 

da bagagem em tese de propriedade do embargante. Sobre a modificação 

de julgado por meio de Embargos de Declaração o STF posicionou-se no 

seguinte sentido: "embora os Embargos Declaratórios não se destinem 

normalmente a modificar o julgado, constituem um recurso que visa a 

corrigir obscuridade, omissão ou contradição anterior. A correção há de 

ser feita para tornar claro o que estava obscuro, para preencher uma 

lacuna do julgado, ou para tornar coerente o que ficou contraditório. No 

caso, a decisão só ficará coerente se houver a alteração do dispositivo, a 

fim de que este se conforme com a fundamentação. Temos admitido que 

os Embargos Declaratórios, embora, em princípio, não tenham efeito 

modificativo, podem, contudo, em caso de erro material ou em 

circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado 

anteriormente proclamado ". (STF. REXT n.º 59040) O Superior Tribunal de 

Justiça, na mesma linha de julgamento já decidiu: “RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

PETIÇÃO ORIGINAL. RETENÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ERRO DE 

PROCESSAMENTO DA SECRETARIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA ANULAR A PENA DE NÃO 

CONHECIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO E DETERMINAR SUA 

INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. 1. As partes do processo 

não podem ser prejudicadas por erro de processamento de Secretaria do 

Tribunal. No presente caso, a petição inicial original do recurso ordinário 

em Mandado de Segurança permaneceu retida na Secretaria do Tribunal a 

quo, restando caracterizada a falha no serviço forense. Após a subida 

dos autos a este e.STJ é que a Secretaria remeteu a peça original ao 

relator originário do processo, razão pela qual concedo o efeito 

modificativo aos embargos de declaração, para anular a pena de não 

conhecimento aplicada pela 6ª Turma ao recurso em razão da 

circunstância de que no momento do julgamento somente a petição via 

fac-simile estava juntada aos autos. 2. Embargos de Declaração acolhidos 

com efeito modificativo, para anular a pena de não conhecimento ao 

recurso ordinário e incluí-lo em pauta para julgamento. ACÓRDÃO Vistos, 

relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os ministros da 6ªTURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, acolher os embargos de declaração para o fim de examinar 

o recurso em mandado de segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Maria Thereza de Assis 

Moura votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausentes, justificadamente, 

os Srs. Ministros Nilson Naves e Paulo Gallotti. Presidiu o julgamento a Sra. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, 17 de abril de 2008.(Data 

do Julgamento)MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJMG) Relatora EDcl no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 22.597 - MG (20060194632-1) RELATORA : MINISTRA 

JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJMG) 

EMBARGANTE : ANDREÍZA CAMPOS CEREDA ADVOGADO : DILMAR 

GARCIA MACEDO E OUTRO EMBARGADO : ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO GONÇALVES TORRES E OUTRO(S)” 

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITOS INFRINGENTES interpostos no Id n.º10971872, para modificar o 

julgado em decorrência da contradição decorrente de falsa premissa e, 

por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução para o dia 06 de março 

de 2018, às 15:00 horas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário”. Destarte, após a instrução processual 

ocorrida por meio da audiência realizada, foi proferida sentença com 

resolução de mérito (ID n.º 12183590). Desta feita, por verificar a não 

ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não devem sequer 

ser conhecidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida 

decisão, resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o 

exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no Id n.º 

12326606, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Na 

sequência, certifique-se a tempestividade do recurso inominado, se for o 

caso, e intime-se o recorrido para contrarrazoar. Cumpra-se, 

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

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1000048-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JANUARIO NUNES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000048-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL JANUARIO NUNES 

NETO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Trata-se de embargos 

de declaração com o intuito de discutir os termos da sentença, 

principalmente, no que se refere a aplicação da revelia. É o necessário. 

DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser acolhidos, por se tratar de 

instrumento inadequado para modificar a sentença, senão vejamos. O 

artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, vejo que 

inexiste qualquer omissão, dúvida, contradição ou obscuridade na 

sentença, uma vez que a empresa requerida foi devidamente intimada 

para apresentar defesa no ID n.º 3673768, em 10 de novembro de 2016, e 

certificada a inexistência de apresentação da defesa pela certidão de ID 

n.º 4792598 e até a presente data não houve juntada aos autos a defesa. 

Não havendo que se falar em erro do sistema PJE, uma vez que a própria 

tela anexada nos embargos de ID n.º 12594252 demonstra a inexistência 

de juntada. Se houvessem sidos juntados (assinados no momento 

oportuno) corretamente aos autos, tais documentos gerariam um ID na 

origem, número e juntada, entretanto, não ocorreu no presente caso. 

Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de cabimento de 

embargos, não devem ser acolhidos e, permanecendo o inconformismo 

quanto a aludida decisão, resta ao embargante a interposição do recurso 

cabível a fim de que a Turma Recursal decida em seu favor, caso tenha 

entendimento diverso sobre a funcionalidade ou falha do sistema PJE 

neste caso concreto. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 12594252, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 
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sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

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

Floresta/MT, 25 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: 1000297-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000297-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO JOSE PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

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

Quanto à alegada necessidade de apresentação de via original de 

negativação emitida pelos órgãos de proteção ao crédito, tenho que 

descabida, porquanto o documento de ID nº. 11840357 – Pág. 1 consiste 

em extrato obtido em acesso ao sistema eletrônico do SERASA Experian, 

e comprova a alegação do autor. Ademais, em consulta ao banco de 

dados do SPC/Serasa, constata-se a inscrição debatida na lide. No mérito, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, 

do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a inversão do 

ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. O cerne da 

questão consiste em elucidar a legalidade ou não da negativação do nome 

do autor pela empresa requerida, uma vez que o autor nega a existência 

de relação jurídica entre eles. A seu turno, a ré aduz que as cobranças 

consistem em exercício regular do direito, porquanto houve contratação e 

usufruto dos serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas 

com o escopo de corroborar suas alegações. Afirma também que inexiste 

contrato escrito firmado entre as partes, por tratar-se da modalidade 

pré-paga. Entretanto, se a contratação do autor com a empresa ocorreu 

na modalidade pré-paga, ocasião em que o consumidor paga para então 

utilizar o serviço, não há fator a ensejar a dívida objeto da inscrição em 

cadastro de inadimplente. Apesar de alegar que houve posterior migração 

para o plano controle, e apontar que o “cliente esteve em loja conforme 

tela abaixo” não apresentou tal tela tampouco comprovou o alegado. 

Impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de 

forma unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de 

Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo consumidor, a 

empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo que a conduta 

delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para 

contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Nessa linha de intelecção o dano moral está ínsito no 

caso e advém do próprio fato, dispensando a comprovação da extensão 

dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do imbróglio. 

Trata-se de dano moral in ré ipsa, sendo inadmissível a conduta desidiosa 

da requerida, afastando mero aborrecimento do cotidiano. A propósito, eis 

os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA 

CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência 

do fato que o gerou. (...). (Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 11/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO 

CONTRATADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 

479 DO STJ) - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 
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GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO 

DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) Consoante a exordial, é 

ilícita a inscrição nos cadastros de inadimplentes realizada pela parte ré, 

em razão de dívida decorrente de contrato de telefonia que a parte autora 

afirma não ter contraído. Referiu ter entrado em contato com a 

demandada, a qual lhe informou que o débito era oriundo de linha 

telefônica solicitada em 2011 e cancelada em 2012 por inadimplência, 

oportunidade em que refutou a contratação, a utilização dos serviços e o 

débito pendente. Relatou que o apontamento negativo foi cancelado do rol 

de inadimplentes logo após a reclamação da demandante no site do 

consumidor. Sustenta que, em razão da anotação negativa, faz jus à 

indenização extrapatrimonial, descrevendo a ocorrência de abalo de 

crédito. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - Estando a relação jurídica travada 

entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela 

que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte 

autora de que firmou o contrato que originou o débito impugnado, incumbia 

à parte ré demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Restringiu-se a requerida a anexar aos autos as faturas dos 

serviços de telefonia em nome do autor que, por serem unilaterais, não se 

prestam para a pretendida finalidade de comprovar a origem do débito em 

discussão. Ademais, na medida em que a parte ré não exerceu de forma 

regular seu direito de cobrança da dívida através de reconvenção, 

demonstrando total desinteresse na exigência do crédito, não poderá mais 

fazê-lo em outra oportunidade, fato que também autoriza a procedência da 

ação. DANO MORAL- O cadastramento indevido no rol de inadimplentes 

ensejaria o dever de reparação de abalo de crédito. Contudo, enquanto 

não for a matéria regulamentada, as ações de indenização por dano moral 

seguirão sendo manejadas para a reparação do abuso praticado pelas 

empresas e instituições financeiras. No caso concreto, a parte autora 

deduziu na petição inicial a ocorrência de abalo de crédito que não foi 

objeto de impugnação específica pela parte ré. Configurado, pois, o dano 

extrapatrimonial, que se afigura in re ipsa. (...) TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA Nos casos de 

responsabilidade extracontratual, aplica a Súmula 54 do STJ, com 

incidência de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária 

pelo IGP-M a partir da data do arbitramento. Ação julgada procedente. 

Inversão dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. 

(Apelação Cível Nº 70075064790, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 

06/04/2018). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

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

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, entende adequado o valor 

pretendido pelo autor na exordial, de modo que fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto JULGO 

PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: 

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica objeto desta ação, bem 

como de débito entre as partes; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora 

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(26/03/2016), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

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

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 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, 25 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: 1001108-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001108-19.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

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

A parte autora desiste da ação, consoante se verifica da movimentação 

de ID nº. 12792001, o que independe da anuência da parte adversa, nos 

termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

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

do Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos do 

item 5.3.7, da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual proferida 

sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar 

eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, 

com as anotações devidas (item acrescido pelo Provimento n.º 20/07 - 

CGJ). Cumpra-se. 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: 1000957-24.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DE ASSIS MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000957-24.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ESTER DE ASSIS MARIANO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

com o intuito de discutir os termos da decisão que indeferiu a justiça 

gratuita, afirmando existir omissão da decisão de ID n.º 11296381. É o 

necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os 

embargos de declaração interpostos não merecem ser acolhidos, por se 

tratar de instrumento inadequado para modificar a sentença, senão 

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

48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos 

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

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

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

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

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na sentença. Ressalta-se que o pedido de 

justiça gratuita foi indeferido, então foi conferido à parte o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para recolher o preparo judicial, sob pena de 

deserção. A decisão que indeferiu a justiça gratuita se baseou em julgado 

da Turma Recursal: “A litigância de má -fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 
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litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)”. Desta feita, por verificar a não 

ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não devem ser 

acolhidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida decisão, 

resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o exposto, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 

11742208, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

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

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1002916-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FABRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002916-93.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADEMIR FABRICIO 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. Trata-se de embargos de declaração com o intuito de 

discutir os termos da sentença, principalmente, no que se refere ao 

descumprimento contratual, alegando não ter o consorciado se 

enquadrado na política de crédito do consórcio. É o necessário. DECIDO. 

Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser acolhidos, por se tratar de 

instrumento inadequado para modificar a sentença, senão vejamos. O 

artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, vejo que 

inexiste qualquer omissão, dúvida, contradição ou obscuridade na 

sentença. Sobre a questão levantada nos embargos o juízo já se 

manifestou: “Ora, se o consumidor não se enquadrou na política de 

crédito, não há razão para ofertar-lhe o produto! Assim, se ele contratou o 

consórcio, pagou as parcelas e ainda quitou o lanche, não pode agora a 

ré “inventar desculpas” para não cumprir com o contratado. Ademais, 

cumpre salientar que é ônus do fornecedor provar, a ocorrência de 

excludentes de responsabilidade previstas no art. 12, § 3.º, inciso III, do 

CDC. Essa prática da requerida configurou-se como ilícita passível de 

reparação por dano moral, por sujeitar o consumidor (no caso a autor), a 

constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações 

por não receber a moto para o uso no dia-dia”. Desta feita, por verificar a 

não ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não devem ser 

acolhidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida decisão, 

resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o exposto, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

12169316, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

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

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1002524-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO SOARES PEREIRA OAB - DF34123 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002524-56.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO BATISTA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração com o intuito de discutir os termos da sentença, 

principalmente, no que se refere à existência de homonímia. É o 

necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os 

embargos de declaração interpostos não merecem ser acolhidos, por se 

tratar de instrumento inadequado para modificar a sentença, senão 

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

48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos 

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

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

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

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

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na sentença. Sobre a questão é evidente a 

posição do Juízo no sentido de não deixar que o consumidor arque com tal 

falha, podendo ser reconhecida como fraude, uma vez que o autor não 

manteve relação jurídica com o requerido, mesmo pela hipótese de 

ocorrência de homonímia, como argumentado pelo requerido aqui 

embargante. Isto é, tal fato arguido pelo embargante não é excludente de 

ilicitude. O fornecedor assume os riscos da atividade ao inserir no 

cadastro protetor ao crédito seus inadimplentes. Desta feita, por verificar 

a não ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não devem 

ser acolhidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida decisão, 

resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o exposto, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

12614073, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

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

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1000275-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000275-98.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADAILTON MATEUS 

CELESTINO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em consonância com o disposto no artigo 38, da 

Lei n.º 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, CPC. I – Preliminares a) Inépcia da inicial Afasto a preliminar 

de inépcia da inicial em decorrência do valor atribuído a causa, mormente 

em razão do fato de ser permitido ao Juiz sua retificação de ofício, 

consoante dicção do artigo 292, § 3º do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 25 de 573



CÍVEL. (...) INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA. RIGORISMO FORMAL DESNECESSÁRIO E IMPRODUTIVO. (...) 

A fixação do valor da causa desempenha papel fundamental para o 

cálculo, posterior, das custas do processo e para a fixação dos 

honorários advocatícios. É necessário dar-se valor à causa, ainda que 

não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Contudo, diz o §3º 

do art.292 do CPC/15 que o "...o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, 

o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão...". Não há dúvida que dentro de um rigorismo 

formal-legal o indeferimento da inicial está na ordem processual. Mas é 

preciso mais do que cumprir, sem a menor reflexão, os comandos legais. 

(...) APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076216407, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 22/02/2018). Ademais, ao contrario do alega a requerida, 

restam preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC. b) Ausência de 

interesse processual Na lição de Nelson Nery Junior “existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No 

caso vertente, demonstrada a inclusão do nome do autor em cadastro de 

inadimplente, não há que se falar em ausência de interesse processual, de 

modo que afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a inversão do 

ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. No que atine a 

alegação de ausência de requerimento administrativo pela parte autora 

para solução do conflito extrajudicialmente, tal fato, por si só, não lhe retira 

o interesse processual, pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao 

Poder Judiciário, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição 

Federal. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 

mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). O 

cerne da questão consiste em elucidar a legalidade ou não da negativação 

do nome do autor pela instituição financeira requerida, uma vez que este 

nega a existência de relação jurídica entre eles. A seu turno, a ré não se 

insurgiu contra a tese arguida pelo autor, porquanto não defendeu a 

legalidade da negativação, tampouco que realmente houve contratação. 

Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar 

fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo o banco se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome do autor em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ele, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “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”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Cinge-se da exordial que o autor 

pleiteia indenização por danos morais em decorrência de inscrição em 

cadastro de inadimplente realizada pela requerida em 15/01/2015, no total 

de R$ 66,23 (sessenta e seis reais e vinte e três centavos). Contudo, o 

documento de ID nº. 11651200 – Pág. 1 da conta de que há registros 

preexistentes em nome do autor. Na hipótese, os apontamentos anteriores 

em nome da parte requerente não podem servir de condão para afastar a 

pretensão inicial, uma vez que restou aduzido tratarem-se de inscrições 

tão ilegítimas quanto à em espeque, e de igual modo, são objetos de 

discussão judicial, conforme se depreende dos autos nº. 

1000384-14.2018, 1000280-23.2018, 1000276-83.2018, 1000278-53.2018 

e 1000274-16.2018, todos em trâmite perante esse juízo. Tal situação 

confere verossimilhança às alegações do autor e consequente 

plausibilidade do direito invocado. Desse modo, havendo indício que a 

anotação preexistente é ilegítima, inviável, portanto, a aplicação da Súmula 

nº 385 do STJ. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – FRAUDE – FURTO DE DOCUMENTOS 

PESSOAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – PREJUÍZO IN RE IPSA – 

DISCUSSÃO JUDICIAL DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 385 DO STJ — QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não incide a regra da 

Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a anotação 

preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, diante do 

ajuizamento de ação judicial para esse fim. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a ocorrência do fato que o gerou. (...) (Ap 89439/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017). Subseguindo a 

linha de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da 

parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR 

a inexigibilidade do débito de R$ 66,23 (sessenta e seis reais e vinte e três 

centavos), devendo ser excluída a inscrição correspondente no cadastro 

de inadimplentes. b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de 

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

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(15/01/2015), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

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

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 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 
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Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de abril de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GUEDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002843-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: TATIANE GUEDES RIBEIRO 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração com o intuito de discutir os termos da 

sentença, principalmente, no que se refere a aplicação de multa por 

litigância de má-fé. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos 

autos, constato que os embargos de declaração interpostos merecem ser 

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

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

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

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

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

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

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que existe uma omissão quanto a 

análise do pedido de condenação da autora no pagamento de litigância de 

má-fé. Entretanto, no que se refere ao pedido de condenação da parte 

autora no pagamento de multa por litigância de má-fé, tenho que não 

merece acolhida, porquanto não restou demonstrada cabalmente a 

ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 80 do 

Código de Processo Civil. Destarte, esse Juízo entende que ocorreu uma 

falsa premissa por parte da autora, até mesmo por ignorância, ou 

ausência de leitura do contrato que assinou, o qual deveria ter lido na 

condição de contratante. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 12677279, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, para sanar a omissão e julgar 

improcedente o pedido de condenação da autora no pagamento de multa 

por litigância de má-fé. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1000266-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO LUIZ ARSEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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 E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000266-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANACLETO LUIZ ARSEGO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que o comprovante de residência 

de ID nº. 11630943 – Pág. 3 não está em nome do postulante, e este não 

justificou tal fato, bem como que o documento de ID nº. 12419539 – Pág. 1, 

aponta endereço diverso do requerente. Desse modo, intime-se o autor 

para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o 

domicílio na comarca, sob pena de extinção. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

25 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: 1002569-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL MADESEIK LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12816635/12816727, foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 40879, 

foi devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12816635/12816727, bem como, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000317-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GARCIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da juntada do ID – 12850405/12850413, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VICENTE CORREIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID nº 12747568/12747574, para manifestar-se, 

no prazo de 03 (três) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001266-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANA FLORES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001266-45.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VERIDIANA FLORES DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 
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dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 6 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: 1000066-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000066-03.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELIANE ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

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

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 2 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (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 E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000278-53.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADAILTON MATEUS 

CELESTINO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório, em consonância com o disposto no artigo 

38, da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, CPC. I – Preliminares a) Ausência de interesse 

processual Na lição de Nelson Nery Junior “existe interesse processual 

quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela 

pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No 

caso vertente, demonstrada a inclusão do nome do autor em cadastro de 

inadimplente, não há que se falar em ausência de interesse processual, de 

modo que afasto a preliminar arguida. b) Conexão Sobre o instituto da 

conexão, o ilustre doutrinador Nelson Nery Junior leciona que: “(...) A 

reunião de processos pela conexão tem por finalidade a pacificação 

social, reunindo-se todos os conflitos existentes entre as mesmas partes, 

a integridade da ordem jurídica, por se evitar decisões conflitantes, a 

economia processual e a eficácia do processo. (...)”.(Nery Junior, Nelson. 

Código de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de 

Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, pág. 376). Da análise dos autos se verifica que as partes já 

manifestaram desinteresse em entabular acordo, sendo que não se 

compuseram amigavelmente em audiência de conciliação (ID nº. 

12372667), afastando a eficácia prática esperada da conexão. Ademais, 

em análise aos processos constantes do printscreen encartado ao ID nº. 

12427066 denota-se que apesar de todas as ações distribuídas pelo autor 

se fundamentem na inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, se 

referem, cada qual, a uma inscrição específica, não havendo similitude de 

causa de pedir ou pedido. Afasto a preliminar de conexão aventada. II – 

Mérito No mérito, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a 

adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, 

pertinente a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º 

do CDC. No que atine a alegação de ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora para solução do conflito 

extrajudicialmente, tal fato, por si só, não lhe retira o interesse processual, 

pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 

mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). O 

cerne da questão consiste em elucidar a legalidade ou não da negativação 

do nome do autor pela instituição financeira requerida, uma vez que este 

nega a existência de relação jurídica entre eles. A seu turno, a ré 

defendeu a legalidade da negativação, afirmando que o autor contratou e 

utilizou cartão de crédito, apresentando diversas faturas com o escopo de 

comprovar o alegado. Entretanto, impende anotar que o uso de tela 

sistêmica é documento produzido de forma unilateral não considerado 

como meio efetivo de prova, consoante entendimento sedimentado da 

Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO 

PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 
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MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo o banco se 

desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome do autor em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ele, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “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”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Cinge-se da exordial que o autor 

pleiteia indenização por danos morais em decorrência de inscrição em 

cadastro de inadimplente realizada pela requerida em 23/08/2015, no total 

de R$ 626,96 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos). 

Contudo, o documento de ID nº. 11651445 – Pág. 1 da conta de que há 

outros registros anteriores em nome do autor. Na hipótese, os 

apontamentos preexistentes não podem servir de condão para afastar a 

pretensão inicial, uma vez que restou aduzido tratarem-se de inscrições 

tão ilegítimas quanto à em espeque, e de igual modo, são objetos de 

discussão judicial, conforme se depreende dos autos nº. 

1000384-14.2018, 1000280-23.2018, 1000275-98.2018, 1000274-16.2018 

e 1000274-16.2018, todos em trâmite perante esse juízo. Tal situação 

confere verossimilhança às alegações do autor e consequente 

plausibilidade do direito invocado. Desse modo, havendo indício que a 

anotação preexistente é ilegítima, inviável, portanto, a aplicação da Súmula 

nº 385 do STJ. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – FRAUDE – FURTO DE DOCUMENTOS 

PESSOAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – PREJUÍZO IN RE IPSA – 

DISCUSSÃO JUDICIAL DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 385 DO STJ — QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não incide a regra da 

Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a anotação 

preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, diante do 

ajuizamento de ação judicial para esse fim. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a ocorrência do fato que o gerou. (...) (Ap 89439/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017). Prosseguindo a 

linha de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da 

parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – Dispositivo Ante o 

exposto JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 

626,96 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), 

devendo ser excluída a inscrição correspondente no cadastro de 

inadimplentes. b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(23/08/2015), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

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

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 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, 25 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: 1000276-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000276-83.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADAILTON MATEUS 

CELESTINO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em consonância com o disposto no artigo 38, da 

Lei n.º 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, CPC. I – Preliminares a) Inépcia da inicial Afasto a preliminar 

de inépcia da inicial em decorrência do valor atribuído a causa, mormente 

em razão do fato de ser permitido ao Juiz sua retificação de ofício, 

consoante dicção do artigo 292, § 3º do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. (...) INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA. RIGORISMO FORMAL DESNECESSÁRIO E IMPRODUTIVO. (...) 

A fixação do valor da causa desempenha papel fundamental para o 

cálculo, posterior, das custas do processo e para a fixação dos 

honorários advocatícios. É necessário dar-se valor à causa, ainda que 

não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Contudo, diz o §3º 

do art.292 do CPC/15 que o "...o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, 

o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão...". Não há dúvida que dentro de um rigorismo 

formal-legal o indeferimento da inicial está na ordem processual. Mas é 

preciso mais do que cumprir, sem a menor reflexão, os comandos legais. 

(...) APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076216407, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 22/02/2018). Ademais, ao contrario do alega a requerida, 

restam preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC. b) Ausência de 

interesse processual Na lição de Nelson Nery Junior “existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No 

caso vertente, demonstrada a inclusão do nome do autor em cadastro de 

inadimplente, não há que se falar em ausência de interesse processual, de 

modo que afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, trata-se de 
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relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a inversão do 

ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. No que atine a 

alegação de ausência de requerimento administrativo pela parte autora 

para solução do conflito extrajudicialmente, tal fato, por si só, não lhe retira 

o interesse processual, pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao 

Poder Judiciário, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição 

Federal. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 

mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). O 

cerne da questão consiste em elucidar a legalidade ou não da negativação 

do nome do autor pela instituição financeira requerida, uma vez que este 

nega a existência de relação jurídica entre eles. A seu turno, a ré não se 

insurgiu contra a tese arguida pelo autor, porquanto não defendeu a 

legalidade da negativação, tampouco que realmente houve contratação. 

Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar 

fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo o banco se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome do autor em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ele, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “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”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Cinge-se da exordial que o autor 

pleiteia indenização por danos morais em decorrência de inscrição em 

cadastro de inadimplente realizada pela requerida em 06/11/2015, no total 

de R$ 117,05 (cento e dezessete reais e cinco centavos). Contudo, o 

documento de ID nº. 11651325 – Pág. 1 da conta de que há outros 

registros anteriores em nome do autor. Na hipótese, os apontamentos 

preexistentes não podem servir de condão para afastar a pretensão 

inicial, uma vez que restou aduzido tratarem-se de inscrições tão ilegítimas 

quanto à em espeque, e de igual modo, são objetos de discussão judicial, 

conforme se depreende dos autos nº. 1000384-14.2018, 

1 0 0 0 2 8 0 - 2 3 . 2 0 1 8 ,  1 0 0 0 2 7 5 - 9 8 . 2 0 1 8 ,  1 0 0 0 2 7 8 - 5 3 . 2 0 1 8  e 

1000274-16.2018, todos em trâmite perante esse juízo. Tal situação 

confere verossimilhança às alegações do autor e consequente 

plausibilidade do direito invocado. Desse modo, havendo indício que a 

anotação preexistente é ilegítima, inviável, portanto, a aplicação da Súmula 

nº 385 do STJ. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – FRAUDE – FURTO DE DOCUMENTOS 

PESSOAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – PREJUÍZO IN RE IPSA – 

DISCUSSÃO JUDICIAL DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 385 DO STJ — QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não incide a regra da 

Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a anotação 

preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, diante do 

ajuizamento de ação judicial para esse fim. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a ocorrência do fato que o gerou. (...) (Ap 89439/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017). Subseguindo a 

linha de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da 

parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto 

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

487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 117,05 

(cento e dezessete reais e cinco centavos), devendo ser excluída a 

inscrição correspondente no cadastro de inadimplentes. b) CONDENAR a 

ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (15/01/2015), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

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

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

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

da Lei 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, 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010290-46.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WIDMER TRINDADE DE BEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010290-46.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: WIDMER TRINDADE DE BEM 

EXECUTADO: LAZARO BORGES DA SILVA Vistos. INTIME-SE o 

embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos de declaração apresentados no ID nº 12055162. Cumpra-se. 

Submeto o presente decisão/despacho/sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DERIC MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000262-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DERIC MATEUS DE OLIVEIRA 

MARTINS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

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

Processo Civil. I – Preliminar a) Incompetência do juizado especial Rejeito a 

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

em tela e de cunho protelatório. Ademais, é certo que o contrato entre as 

partes fora rescindido, inexistindo fornecimento de internet ao autor, o que 

impossibilita a medição da velocidade correspondente. De qualquer forma, 

é necessário dizer que, compulsando atentamente o processo, 

percebe-se que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a 

análise de direito e independe de perícia. II – Mérito In casu, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC, o que permeia a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII 

do art. 6º do CDC, inclusive já deferido em decisão de ID nº. 11631935. O 

cerne da questão consiste em elucidar a legalidade ou não da cobrança 

da multa de fidelidade pela requerida, em razão da rescisão contratual pelo 

autor. Aduz o requerente, em suma, que contratou com a ré serviços de 

telefonia móvel, fixa e internet, contudo, alegando descumprimento das 

obrigações pela empresa requerida, solicitou a rescisão, lhe sendo exigido 

o pagamento de multa. O documento de ID nº. 11620451 – Pág. 6 

comprova a cobrança de R$ 399,33 (trezentos e noventa e nove reais e 

noventa e três centavos) a título de “multa residual”, inserido em fatura 

com vencimento previsto para o dia 19/09/2017, com valor total final de R$ 

529,04 (quinhentos e vinte e nove reais e quatro centavos). Em 

contestação, a ré alega que a cobrança encontra consonância com o 

disposto no artigo 40 da Resolução 477/07 da ANATEL. Entretanto, 

referido dispositivo fora revogado pela Resolução 632/14, sendo certo 

que o artigo 57, § 1º da referida normativa prevê: Art. 57. A Prestadora 

pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que 

permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo 

mínimo. § 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) 

meses. § 2º Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de 

instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre 

as partes. § 3º O Contrato de Permanência não se confunde com o 

Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um 

documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas 

no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente: I - o 

prazo de permanência aplicável; II - a descrição do benefício concedido e 

seu valor; III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do 

Contrato; e, IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula. § 4º 

Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido, poderá 

optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a 

necessidade de permanência mínima. Art. 58. Rescindido o Contrato de 

Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a 

Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de 

Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao 

tempo restante para o término do prazo de permanência. Desse modo, 

cinge-se que apesar de justificar a legalidade da cobrança da multa na 

legislação supratranscrita, a requerida não apresentou o Contrato de 

Prestação de Serviço, tampouco o Contrato de Permanência, firmados pelo 

requerente, conforme exigido pela legislação, o que esclareceria os 

exatos serviços solicitados bem como a data da negociação, além de 

comprovar a exigibilidade do débito. Destarte, em que pese a desídia da 

empresa demandada, evola-se da tela sistêmica inserida no bojo da 

contestação (ID nº. 12426813 – Pág. 7) que o contrato em nome do autor 

teve início aos 07/04/2016 e fim aos 20/09/2017, o que permite concluir 

que eventual prazo de fidelização tenha sido cumprido. Nessa toada, 

forçoso concluir que a cobrança da multa rescisória é indevida. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA. (...) Ausência de demonstração da contratação de multa 

por fidelização. Sentença mantida quanto à declaração de inexistência 

parcial do débito. Repetição do indébito afastada, diante da ausência de 

pagamento. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076985118, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de 

Freitas Iserhard, Julgado em 18/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. COBRANÇA DE MULTA DECORRENTE DE FIDELIZAÇÃO. 

ABUSIVIDADE. PORTABILIDADE SOLICITADA APÓS O PRAZO DE 

FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076989425, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 11/04/2018). O pedido de repetição do indébito, por sua vez, 

não deve prosperar, pois a cobrança não fora paga, não incidindo, assim, 

o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC. Quanto aos danos 

morais, entendo que não restaram caracterizados, já que a parte autora 

não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade, em função do ocorrido, tratando-se de mera falha na 

prestação do serviço, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, 

salvo em situações excepcionais. Na verdade, os fatos revelaram que 

houve transtornos inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como 

tais, como dissabores da vida moderna. Além disso, não há como haver 

condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os 

danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare 

punição patrimonial por danos morais. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEIXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR 

A DEVIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. 

EXIGIBILIDADE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

AUSENTE SITUAÇÃO CAPAZ DE CAUSAR LESÃO AOS ATRIBUTOS DE 

PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007503626, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/03/2018). III – 

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

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para confirmar a liminar de ID nº. 

11631935, e declarar a inexigibilidade do débito correspondente a multa 

rescisória no importe de R$ 399,33 (trezentos e noventa e nove reais e 

trinta e três centavos). De outro norte, julgo improcedente a pretensão 

indenizatória. DEFIRO a imediata liberação do valor depositado em Juízo, 

consoante Id nº 11668196. Sem custas processuais e honorários 

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

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

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

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 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, 24 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: 1000047-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000047-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: KAMILA DE MOURA SANTOS 
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REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

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

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

mérito, afirma a requerente que no mês de julho de 2017 aderiu a um plano 

de telefonia móvel da requerida para fins de trabalho, mediante o 

pagamento de valor fixo mensal no importe de R$ 39,99 por mês, da linha 

nº (66) 99927-2828, cujas cobranças se iniciariam apenas no mês de 

setembro 2017. Entretanto, alega que a linha fora bloqueada sem que a 

autora tenha usufruído dos serviços, razão pela qual pretende a 

devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. 

O documento de ID 11315279 da conta de que a habitação da linha em 

espeque ocorreu em 19/07/2017 e fora bloqueada em 28/08/2017, com 

cancelamento efetivado aos 05/10/2017, a pedido da consumidora. 

Incontroverso no feito que houve o bloqueio da linha telefônica móvel da 

autora, sob a justificativa da ré de suspeita de fraude por consumo 

alterado. A ré aduziu inclusive que o bloqueio visa a segurança das partes 

contra a contratação fraudulenta de serviços por terceiros de má-fé, 

munidos de dados e documentos de pessoas de boa-fé. Todavia, em que 

pese elogiável a conduta da empresa em adotar práticas de segurança 

que busquem coibir condutas criminosas, há que se considerar que o 

consumidor não pode restar prejudicado, sequer impossibilitado de 

desempenhar suas tarefas cotidianas, mormente quando o seu labor 

depende do serviço de telefonia. Assim, entendo que a ré deveria, antes 

de bloquear a linha unilateralmente, entrar em contato com o usuário e 

estipular prazo para a regularização da contratação, seja pela 

apresentação de documentos, seja com as medidas que entender 

pertinentes, uma vez que sequer comprovou que notificou previamente a 

consumidora sobre a suspeita de fraude. Outrossim, uma vez defendida a 

suspensão dos serviços em virtude de suspeita de fraude, incumbia à 

parte requerida a comprovação de sua tese, não tendo se desincumbido 

de tal ônus no caso em comento, uma veza que não instruiu a peça 

contestatória com qualquer documento. Em decorrência, resta evidente o 

dever de desconstituir os débitos relativos ao período em que a linha 

esteve bloqueada. Nesse ponto, vale observar que embora a autora 

afirme que a contratação ocorrera em julho e os serviços seriam cobrados 

apenas no mês de setembro, “ganhando o mês de agosto”, não 

comprovou tal alegação, sendo certo que não há menção sobre o assunto 

no contrato encartado, o que leva a concluir ser devida apenas a 

restituição da fatura correspondente ao mês de setembro, na forma do 

artigo 42, parágrafo único do CDC, uma vez que o serviço não fora 

prestado, sendo a cobrança indevida. Quanto ao dano moral é certo que o 

simples descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de 

indenizar. Contudo, no caso concreto, a autora contratou os serviços em 

comento para seu trabalho, sendo presumido que o bloqueio da linha 

telefônica móvel lhe trouxe prejuízos de ordem moral, ante o 

desatendimento dos clientes. Portanto, resta evidente os incômodos 

sofridos pela parte autora, que ultrapassaram a barreira do mero dissabor, 

não podendo ser encarado como mero aborrecimento. Conclui-se, pelo 

contexto probatório, que o procedimento de cancelamento da linha 

decorreu de erro da empresa de telefonia na prestação do serviço, 

privando a consumidora do uso do telefone. Insta salientar que a conduta 

da requerida gerou perturbação extrapatrimonial não só pela carga de 

extrema abusividade, mas, sobretudo, por ter incutido grave prejuízo à 

atividade prestada, ficando privada do acesso a importante e 

imprescindível ferramenta de trabalho, utilizada para atendimento e 

orientação de clientes. Nessa toada, eis os entendimentos jurisprudenciais 

que colaciono: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DA LINHA DE FORMA 

UNILATERAL APÓS INFORMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PORTABILIDADE 

DA LINHA DO AUTOR. PEDIDO JAMAIS REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. 

CONTESTAÇÃO GENÉRICA APRESENTADA PELAS RÉS QUE IMPUTAM 

COMO VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. 

DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NOS MOLDES OFERTADOS. 

UTILIZAÇÃO DA LINHA PARA DAR ANDAMENTO A SUA ATIVIDADE 

LABORAL. CABELEIREIRO. DANO MORAL, EXCEPCIONALMENTE, 

CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$2.000,00. REFORMA DA 

SENTENÇA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006764088, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 05/05/2017). 

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DA LINHA DE TELEFONE MÓVEL, 

INJUSTAMENTE. DESÍDIA DA OPERADORA COMPROVADA NO CASO EM 

APREÇO. AUTORA QUE UTILIZAVA O TELEFONE PARA DESENVOLVER A 

SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O 

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E OS ABORRECIMENTOS DO 

COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CARÁTER 

EXCEPCIONAL. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006654990, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 07/04/2017). RECURSO INOMINADO. 

TELEFONIA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

BLOQUEIO DA LINHA DE TELEFONE MÓVEL DO AUTOR, POR SUSPEITA 

DE FRAUDE. CIRCUNSTÃNCIAS DA SUSPEITA NÃO EVIDENCIADAS NOS 

AUTOS. RÉ QUE DEVERIA ANTES DE BLOQUEAR A LINHA 

UNILATERALMENTE, ENTRAR EM CONTATO COM O USUÁRIO E 

ESTIPULAR PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. 

AUTOR QUE UTILIZAVA O TELEFONE PARA DESENVOLVER A SUA 

ATIVIDADE PROFISSIONAL. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E OS ABORRECIMENTOS DO 

COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CARÁTER 

EXCEPCIONAL. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.500,00, QUE VAI MANTIDO. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 

Nº 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006760805, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 13/06/2017). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, 

em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 79,98 (setenta e 

nove reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso (26/09/2017) e 

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

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo 

INPC, a contar do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, 

e dos juros moratórios de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(28/08/2017), nos termos do artigo 398 do CC. Sem custas processuais e 

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

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 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, 24 de abril de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001171-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001171-44.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Exoneração, Guarda, 

Regulamentação de Visitas]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCUS PAULO ALVES MARTINI Parte Ré: REQUERIDO: 

LUANA MENDES RODRIGUES Vistos. RECEBO a inicial. DEFIRO a 

gratuidade da justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

Requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 

99, da Lei 13.105/15. O presente feito deverá tramitar sob segredo de 

justiça, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC. Antes 

de apreciar o pleito de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, 

determino que seja realizado estudo social do caso, devendo ser intimada 

a equipe multidisciplinar do Juízo para que realize o referido estudo, 

encaminhando o relatório no prazo de 30 (trinta) dias. OFICIE-SE ao CTIA 

local para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova visita na 
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residência das partes e/ou da menor, averiguando qualquer situação de 

risco eventualmente vivenciada, aplicando-lhe as medidas protetivas 

cabíveis, tudo informando nos autos. No presente momento, INDEFIRO o 

pedido de suspensão da obrigação do Genitor em pagar alimentos, tendo 

em vista a inexistência de documentos que comprovem que o Autor vem 

exercendo a guarda de fato do Menor. Considerando o disposto no art. 

334, §4º, inciso I do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 

de junho de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, 

oportunidade em que “todos os esforços deverão ser empreendidos para 

a solução consensual da controvérsia”, salientando-se que a referida 

audiência “poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam 

necessárias para viabilizar a solução consensual” (art. 696, NCPC). 

Cite-se a Requerida e intime-se a parte autora, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. O mandado direcionado a Requerida deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar 

cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se em nos 

mandados destinados ao Requerente e a Requeridadestinados aos 

Requeridos e r da causa.es entos para com o Procedimento Comum que, o 

não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça 

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

independe de nova intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 

de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111714 Nr: 220-09.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAF

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877 - MT, Joaquim Almeida de Souza - OAB:19.484-MT, 

Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 140 e determino a REEXPEDIÇÃO do ofício de fl. 138, 

conforme os dados ali constantes.

Conste no ofício que o prazo para sua resposta é de 05 (cinco) dias e que 

a parte exequente não dispõe do numero do PIS/PASEP da parte 

executada, Carmindo Alves Filho, mas apenas do numero de seu CPF 

690.234.841-34.

Dessa forma, as buscas junto aos sistemas vinculados à Caixa Econômica 

Federal deverão contemplar esse dado.

Após a resposta a esse ofício, intime-se a parte exequente para 

manifestação e conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 12070 Nr: 734-16.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Alberton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Ferreira Coelho, Sonia Vanice 

Gonçalves Marques

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A, Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 Vistos.

 Intime-se a parte executada, sendo o primeiro executado através de seus 

patronos e a segunda executada através da Defensoria Pública, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o petitório de fls. 

234/237, bem como sobre a memoria atualizada do débito de fls. 249/250.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97521 Nr: 6056-65.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco de Assunção, Luzinete Francisca da 

Assunção

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Acórdão, o qual reformou 

em parte a Sentença de fls. 110/112, condenando a parte requerida ao 

pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Apoio à 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na quantia relativa a 10% 

sobre o valor atualizado da causa, indicado pela parte exequente como 

sendo R$ 2.621,12 (dois mil, seiscentos e vinte e um reais com deoze 

centavos).

DECIDO.

DEFIRO o pedido de fls. 151/153.

Dessa forma, quanto à verba honorária, intime-se a parte executada, 

Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

 Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação.

Ainda, se certificado o trânsito em julgado da sentença e, transcorrido o 

prazo do artigo 523 do CPC, mediante recolhimento das respectivas taxas, 

a parte exequente poderá requerer diretamente ao Cartório Distribuidor, 

mediando o pagamento da respectiva taxa, a expedição de certidão, nos 

termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no 

artigo 782, §3º do mesmo diploma.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67373 Nr: 365-07.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera L. L. Furini - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pro-solo Comércio Representações Produtos 

Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Cardoso da Silveira - 

OAB:10856-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684-B/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/B - MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da petição e documentos 

de fls. 71/72, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134328 Nr: 7479-21.2015.811.0007

 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: Norma Francisca de Oliveira

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112284 Nr: 822-97.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir Aleixo de Lima-ME, Valtemir Aleixo de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hidca Costa Godoy - 

OAB:13.877/MT, Marcela Regina Almeida Freitas - OAB:9.454/MT, 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor Rod. MT-208, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone 

"emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de avaliação do imóvel.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 5366-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franchim de Freitas e Pereira Aguirra Ltda-ME, 

Vanderlei Pereira Aguirra, Clair Ribeiro Franchim de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - 

OAB:6193/MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls.122, todavia, considerando que o exequente 

esgotou os meios disponíveis para localizar bens do executado passíveis 

de penhora, determino a localização de bens via sistema INFOJUD e 

RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência bens e/ou 

valores e veículos registrados em nome da parte executada, conforme 

extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a realização da penhora, nos 

termos requeridos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66628 Nr: 6174-12.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, consistente no recebimento de cumprimento de 

sentença, vez que a parte executada apresentou embargos à execução, 

o qual foi julgado procedente cf. cópia da sentença e trânsito em julgado 

de fls. 145/147.

 Desta feita, determino a intimação da parte autora pessoalmente, para 

que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários, 

para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas 

vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta corrente e 

CPF).

 Consigno que os dados bancários da Defensoria Pública estão indicados 

à fl.153v.

 Após, EXPEÇA-SE PRECATÓRIO no valor de R$ 131.008,61 (cento e trinta 

e um mil, com oito reais e sessenta e um centavos) em favor da autora e 

RPV na importância 10% sob o valor de R$ 20.444,00 (vinte mil, com 

quatrocentos e quarenta e quatro reais) referente aos honorários 

sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Com o devido pagamento, expeça-se alvará de levantamento dos valores, 

transferindo as quantias para a conta da autora e da Defensoria Pública 

(honorários sucumbenciais).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133777 Nr: 7177-89.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Aguirra Pereira

 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: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B

 Vistos.

Tendo em vista que os requeridos Vitor Pinheiro Segantine, James Rogério 

Baptista e Juliano Marquer Ribeiro, devidamente citados (fls. 142v, 157 e 

130v), não ofertaram Contestação, DECRETO-LHES a revelia, nos termos 

do artigo 344 do CPC.

Contudo, esta não produzirá os efeitos expressos naquele dispositivo 

legal, nos termos do inciso I do artigo 345 do CPC, eis que o requerido Jair 

Roberto Marques, devidamente citado (fl. 167), apresentou Contestação 

às fls. 168/187.

Portanto, determino o cadastramento do requerido Jair Roberto Marques 

junto ao Sistema Apolo e à capa dos autos, eis que atua em causa própria. 

Assim, doravante, apenas tal causídico será intimado dos atos 

processuais, sendo desnecessária a intimação dos requeridos revéis.

Ainda, quanto ao requerido Marcos da Silva Borges, considerando-se que 

não fora localizado nos endereços indicados nos autos, defiro o pedido de 

fl. 193v e determino seja expedido Edital para sua citação, com prazo de 

30 (trinta) dias, para responder aos termos da presente, consignando 

expressamente que, caso não ofereça contestação no prazo legal, será 

decretada sua revelia.

Transcorrido "in albis" o prazo do item "1", sem o aporte da resposta do 

réu, NOMEIO como curador especial o ilustre representante do Núcleo de 

Prática Jurídica da Faculdade de Direito de Alta Floresta, que deverá ser 

intimado pessoalmente para apresentação de resposta, no prazo legal.

Após a realização deste último ato citatório e ofertada resposta, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

inclusive sobre o seu interesse na produção de outros meios de provas.

Por fim, considerando-se o interesse social inerente ao presente feito, 

determino a intimação do representante do Ministério Público para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste no feito.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129557 Nr: 4898-33.2015.811.0007

 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: Pedro Pereira Morbeques, Ana Ferreira Lisboa 

Morbeques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervázio Luciano Chagas, João José Martins, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, Maria 

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:9469/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio dos 

autores Pedro Pereira Morbeques e Ana Ferreira Lisboa Morbeques sobre 

o imóvel urbano, com área de 500,00 m2 (quinhentos metros quadrados), 

qual seja, o lote n° 07, Quadra R-16, Loteamento denominado Embrião 

Urbano Carlinda, registrado no cartório de Registro de imóveis de Alta 

Floresta, sob a matrícula n° 1.403, Livro 2-G, e, por conseguinte, julgo 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Essa sentença servirá de título para matrícula, 

oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis dessa 

Comarca.Incabível a condenação da Requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios e custas processuais, eis que trata-se de ação 

necessária, diante do processo de liquidação em que se encontra a 

requerida, a qual não se opôs ao pedido.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado e expedido o respectivo MANDADO para a transcrição (devendo a 

Secretaria da Vara encaminhar ao Sr. Registrador Público cópias dos 

documentos de fls. 09/10; 13; 25/26, a fim de que seja aberta nova 

matrícula para registro do imóvel em nome dos requerentes – 

comunicando-se, ainda, que se trata de Justiça Gratuita), AO ARQUIVO 

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

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136521 Nr: 1114-14.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gecon Gestão em Engenharia e Construções Ltda - ME, 

Carlos Victor Petterle Filho

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

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

OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Desta forma, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos de 

declaração. Por fim, DETERMINO que seja republicada a sentença de fls. 

160/164 para ciência e intimação da parte Embargada, visto que a parte 

Embargante já tomou ciência da referida decisão quando da interposição 

dos embargos de declaração. Publique-se. Registra-se. Intima-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 2154-75.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT, Rita Paschoalina de 

Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Fontoura Baganha - 

OAB:MT 13.050, Dianarú da Silva Paixão - OAB:OAB/MT 10105, 

Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670/MT

 Vistos.

Diante do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, DETERMINO a 

realização de prova pericial, nos termos da decisão de fl.202. Para tanto, 

nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 5929-MT) como médico perito, 

razão por que, FIXO os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais), a 

serem pagos antecipadamente pela parte Requerida, mediante depósito em 

juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova.

 Após, a comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se o 

médico perito nomeado para que designe data para a realização da 

pericia, sendo que juntamente com o mandado de intimação, deverão ser 

juntados os quesitos das partes.

 Igualmente seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a 

documentação juntada aos autos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12667 Nr: 1263-35.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Viviane Martins - menor rep. por seu pai., Paulo Martins

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

 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: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:, Rafaella Noujaim de Sá - OAB:11.612-B

 Vistos.

DEFIRO os pedidos de fls.209/210, sendo, assim, resta imperioso a 

efetivação do RPV no valor de R$3.952,05, correspondente aos 

honorários sucumbenciais do patrono da autora, bem como expedição de 

precatório do valor principal (R$26.347,00), correspondente ao crédito da 

Autora/Exequente.

Outrossim, INDEFIRO o pedido de fls.198, visto que precluiu o prazo para a 

Municipalidade obter o abatimento pretendido, conforme preceitua o artigo 

100, §10 da CF.

Expeça-se o competente Precatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 93855 Nr: 2028-54.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Queiroz

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Vistos.

Diante do requerido às fls.272/273, expeça-se Alvará de Levantamento do 

valor encontrado via sistema Bacenjud à fl.268, a ser depositado na conta 

apresentada à fl.272.

Outrossim, DETERMINO a expedição de certidão do termo de penhora nos 

próprios autos, constituindo-se o executado depositário fiel do bem imóvel 

descrito no matrícula 4.164 Livro 2T do CRI local, conforme fls.171/175, 

nos moldes do artigo 845 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação do imóvel objeto 

de penhora e a intimação do executado e cônjuge, se casado for, art. 835, 

§ 3º, do Novo Código de Processo Civil.

 Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula do imóvel, 

às expensas do exequente.

Para tanto, remeta-se o competente mandado de penhora do bem imóvel 

ao exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143436 Nr: 4852-10.2016.811.0007

 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: NLdRS, MLdSC, EdRdS, MLdS, MLdS, FLdS, AdAdAdS, 

AHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdSE

 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.

Trata-se de Procedimento de Inventário pelo Rito de Arrolamento ajuizado 

por NEIDE LIPES DOS REIS SANTOS em detrimento da morte de Vivaldo 

José dos Santos.

Entre um ato e outro, a Inventariante pugnou à fl. 87 pela desistência da 
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presente demanda, tendo em vista que os Requerentes formalizaram 

através de Escritura Pública a partilha dos bens deixados pelo “de cujus”.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo o pedido de desistência formulado pela parte requerente, fl. 87, 

e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo 

Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, 

por tratar-se de feito de jurisdição voluntária e por ser a Parte beneficiária 

da Justiça Gratuita, no mesmo sentido, deixo de condenar a Parte Autora 

ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita.

Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 79/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que 

compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para alcançar 

a  e f i c iênc ia  e  ag i l idade dos  serv iços  fo renses  da 

Comarca;CONSIDERANDO que o uso da certificação eletrônica no Poder 

Judiciário atende recomendação do CNJ, previsto na Resolução nº 91;   

CONSIDERANDO que a implantação dessa tecnologia no TJMT consta das 

ações do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado, que tem, 

entre suas metas, a promoção do acesso à rede para todos os servidores 

por meio da certificação digital;     CONSIDERANDO que o token é um 

dispositivo que eleva o nível de segurança e privacidade;     

CONSIDERANDO que além de identificar com precisão pessoas físicas e 

jurídicas, o equipamento garante confiabilidade, celeridade, privacidade, 

integridade e inviolabilidade em mensagens e diversos tipos de transações 

realizadas na internet;     CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA 

ANTÔNIA DE REZENDE, Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, 

designada Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta 

Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de deslocamento 

até uma empresa com sede na cidade de Água Boa, MT., 

aproximadamente 470 Km (ida e volta), para o procedimento de validação 

do certificado do token, no dia 27.4.2018;RESOLVE:   DESIGNAR o 

servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI , Matrícula nº 

20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor 

Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, no dia 

27.4.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 26 de 

abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 79/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO que o uso da certificação eletrônica no Poder Judiciário 

atende recomendação do CNJ, previsto na Resolução nº 91;

 CONSIDERANDO que a implantação dessa tecnologia no TJMT consta das 

ações do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado, que tem, 

entre suas metas, a promoção do acesso à rede para todos os servidores 

por meio da certificação digital;

 CONSIDERANDO que o token é um dispositivo que eleva o nível de 

segurança e privacidade;

 CONSIDERANDO que além de identificar com precisão pessoas físicas e 

jurídicas, o equipamento garante confiabilidade, celeridade, privacidade, 

integridade e inviolabilidade em mensagens e diversos tipos de transações 

realizadas na internet;

 CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, 

Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de deslocamento até uma empresa com sede na 

cidade de Água Boa, MT., aproximadamente 470 Km (ida e volta), para o 

procedimento de validação do certificado do token, no dia 27.4.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI , 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, no dia 

27.4.2018.

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

Barra do Garças, 26 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 78/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que 

compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para alcançar 

a  e f i c iênc ia  e  ag i l idade dos  serv iços  fo renses  da 

Comarca;CONSIDERANDO que o uso da certificação eletrônica no Poder 

Judiciário atende recomendação do CNJ, previsto na Resolução nº 91;   

CONSIDERANDO que a implantação dessa tecnologia no TJMT consta das 

ações do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado, que tem, 

entre suas metas, a promoção do acesso à rede para todos os servidores 

por meio da certificação digital;     CONSIDERANDO que o token é um 

dispositivo que eleva o nível de segurança e privacidade;     

CONSIDERANDO que além de identificar com precisão pessoas físicas e 

jurídicas, o equipamento garante confiabilidade, celeridade, privacidade, 

integridade e inviolabilidade em mensagens e diversos tipos de transações 

realizadas na internet;     CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA 

LAURENÇO PEREIRA, Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, 

designada Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de 

deslocamento até uma empresa com sede na cidade de Água Boa, MT., 

aproximadamente 470 Km (ida e volta), para o procedimento de validação 

do certificado do token, no dia 27.4.2018;RESOLVE:   DESIGNAR a 

servidora AMANDA DO VALLE CARNEIRO, Matrícula nº 21458, Analista 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da 4ª Vara Cível desta Comarca, no dia 27.4.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 26 de abril de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 78/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO que o uso da certificação eletrônica no Poder Judiciário 

atende recomendação do CNJ, previsto na Resolução nº 91;

 CONSIDERANDO que a implantação dessa tecnologia no TJMT consta das 

ações do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado, que tem, 

entre suas metas, a promoção do acesso à rede para todos os servidores 

por meio da certificação digital;

 CONSIDERANDO que o token é um dispositivo que eleva o nível de 

segurança e privacidade;

 CONSIDERANDO que além de identificar com precisão pessoas físicas e 

jurídicas, o equipamento garante confiabilidade, celeridade, privacidade, 

integridade e inviolabilidade em mensagens e diversos tipos de transações 

realizadas na internet;

 CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, 

Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada 

de suas funções por motivo de deslocamento até uma empresa com sede 

na cidade de Água Boa, MT., aproximadamente 470 Km (ida e volta), para 

o procedimento de validação do certificado do token, no dia 27.4.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora AMANDA DO VALLE CARNEIRO, Matrícula nº 

21458, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, no dia 27.4.2018.

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

Barra do Garças, 26 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO
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 DF/mgs

PORTARIA nº 77/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que 

compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para alcançar 

a  e f i c iênc ia  e  ag i l idade dos  serv iços  fo renses  da 

Comarca;CONSIDERANDO que o uso da certificação eletrônica no Poder 

Judiciário atende recomendação do CNJ, previsto na Resolução nº 91;   

CONSIDERANDO que a implantação dessa tecnologia no TJMT consta das 

ações do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado, que tem, 

entre suas metas, a promoção do acesso à rede para todos os servidores 

por meio da certificação digital;     CONSIDERANDO que o token é um 

dispositivo que eleva o nível de segurança e privacidade;     

CONSIDERANDO que além de identificar com precisão pessoas físicas e 

jurídicas, o equipamento garante confiabilidade, celeridade, privacidade, 

integridade e inviolabilidade em mensagens e diversos tipos de transações 

realizadas na internet;     CONSIDERANDO que a servidora MATILDE 

VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada 

Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará 

afastada de suas funções por motivo de deslocamento até uma empresa 

com sede n a cidade de Água Boa, MT., aproximadamente 470 Km (ida e 

volta), para o procedimento de validação do certificado do token , no dia 

27.4.2018;RESOLVE:   DESIGNAR o servidor NEUTON PEREIRA 

MILHOMEM, Matrícula nº 5997, Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a 

função de Gestor Judiciário Substituto da Secretaria da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, no dia 27.4.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 26 de abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 77/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO que o uso da certificação eletrônica no Poder Judiciário 

atende recomendação do CNJ, previsto na Resolução nº 91;

 CONSIDERANDO que a implantação dessa tecnologia no TJMT consta das 

ações do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado, que tem, 

entre suas metas, a promoção do acesso à rede para todos os servidores 

por meio da certificação digital;

 CONSIDERANDO que o token é um dispositivo que eleva o nível de 

segurança e privacidade;

 CONSIDERANDO que além de identificar com precisão pessoas físicas e 

jurídicas, o equipamento garante confiabilidade, celeridade, privacidade, 

integridade e inviolabilidade em mensagens e diversos tipos de transações 

realizadas na internet;

 CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 

4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por 

motivo de deslocamento até uma empresa com sede n a cidade de Água 

Boa, MT., aproximadamente 470 Km (ida e volta), para o procedimento de 

validação do certificado do token , no dia 27.4.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor NEUTON PEREIRA MILHOMEM, Matrícula nº 5997, 

Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, no dia 

27.4.2018.

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

Barra do Garças, 26 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 164243

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Neuza Poyer Frigo

Advogado(s): -

Requerido: Melina Martins Melgaco Costa

Doraci Felisberto da Silva

Valdivino Leite Portilho

Jovino Alves de Magalhães

Município de Barra do Garças na pessoa do Sr. Secretário de Obras

Município de Barra do Garças na pessoa do Sr. Secretário de Obras

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 25/05/2018 às 16:02

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161234 Nr: 2083-77.2012.811.0004

 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: Divina Alves Cruvinel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Lopes Ribeiro, Maurício Farto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269132 Nr: 561-05.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro de Miranda Almeida, NEURACY DE 

CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNCG, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora, para juntar a petição inicial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250560 Nr: 6627-35.2017.811.0004

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO ROGERIO MURANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNCG, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora, a se manifestar no feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169602 Nr: 1728-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Sérgio Zompero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SEVERINO FILHO - 

OAB:16269/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNCG, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora, para manifestar sobre o ofício n° 339/2017 da fls. 138, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262325 Nr: 14444-53.2017.811.0004

 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: Antenor Ramos Neto, Marlene Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemi - Caixa de Pecúlios Penões e 

Montepios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270751 Nr: 1496-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJPS, IPS, FTP, PVPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:19899/O-MT, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 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.: 160022 Nr: 427-85.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A Divisão de Couros, Wesley Mendonça Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Correa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aquiles Tadeu Guatemozim - 

OAB:SP 121.377, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Taís 

Sterchele Alcedo - OAB:

 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.: 80055 Nr: 3457-70.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogamaster Comércio de Produtos 

Farmacêuticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 Nos termos da CNCG, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora, a se manifestar no feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265001 Nr: 16168-92.2017.811.0004

 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: CEFCP, JFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Núcleo de Prática Jurídica - Cathedral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188973 Nr: 9462-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Soares da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Cristina Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em face do disposto no artigo 145, III do Código de Processo Civil, eis que 

a advogada da parte autora, Gessyka de Souza Rondon Rocha é sócia da 
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esposa deste magistrado, declaro-me impedido para oficiar neste feito.

Encaminhe-se ao substituto legal, com as formalidades de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210703 Nr: 9970-10.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMMM, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

939,16 (novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 621,98 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e 

oito centavos), referente à custas, e R$ 216,74 (duzentos e dezesseis 

reais e setenta e quatro centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155822 Nr: 7898-89.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Paulo Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Pinto Ribeiro, M. J. Comércio e Locação 

de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

682,17 (seiscentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 278,95 (duzentos e setenta e oito reais e noventa e 

cinco centavos), referente à custas, e R$ 302,77 (trezentos e dois reais e 

setenta e sete centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191271 Nr: 11211-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmir Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37819 Nr: 916-40.2003.811.0004

 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): Raniel Antônio Corte, José Francisco Corte, 

Luiz Antônio Jacomini, Nova Jerusalém Engenharia Construção e 

Consultoria Ltda, Elismar de Jesus Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, João Bosco Maiolino de Mendonça - 

OAB:2900/MT, Jorge Humberto Nogueira Reis - OAB:8258-E/MT, 

Laudemar Pereira da Silva JR - OAB:9415/MT, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Ronny César Camilo Mota 

- OAB:17736/GO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes REQUERIDAS, para que efetuem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 620,53 (seiscentos e vinte reais e cinquenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 239,95 (duzentos e trinta e nove 
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reais e noventa e cinco centavos), referente à custas, e R$ 280,13 

(duzentos e oitenta reais e treze centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30690 Nr: 724-44.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Celeste Lima Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPÓLIO DE CELESTE LIMA MEIRELLES, 

Cpf: 07247036168, falecido em 03/05/2005. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 501,73 (Quinhentos e um reais e setenta e tres 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de @Penalidade.

 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, 22 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252160 Nr: 7781-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA LILIA VIEIRA PINTO

 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. 74 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257776 Nr: 11324-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Abreu, Cristiane Abreu Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 39, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca do laudo de avaliação de fl. 44.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184357 Nr: 5765-69.2014.811.0004

 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: Simone Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 Em cumprimento a decisão de fls. 138 e verso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a exequente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, se 

manifeste acerca dos documentos juntados às fls. 140/143 e requeira o 

que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276273 Nr: 4948-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Firme Representações e Armazéns Gerais Ltda, 

Rafael Bezerra Nojoza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Vasconcelos Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Dessa forma, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que a 

autoridade coatora libere as mercadorias apreendidas nos TAD’s de 

números 1134579-2, 1134581-1, 1134581-7 e 1134582-2, bem como 

veículos e documentos eventualmente apreendidos com relação aos 

mesmos termos de apreensão e depósito.11.Fica consignado que a 

presente medida destina-se apenas e tão-somente à liberação das 

mercadorias, não havendo qualquer suspensão do crédito tributário 

apurado ou que será apurado no tocante aos autos de 

apreensão.12.NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei 

nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I). 13.Após esse prazo, com ou sem as 

informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 

10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). 14.Intimem-se. Cumpra-se, 

SERVINDO CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265874 Nr: 16695-44.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGMdO, TPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO ALVES DE 

SOUSA FILHO, para devolução dos autos nº 16695-44.2017.811.0004, 

Protocolo 265874, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271305 Nr: 1826-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 1826-42.2018.811.0004, Protocolo 271305, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259748 Nr: 12722-81.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Messias Alves de Andrade

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

12722-81.2017.811.0004, Protocolo 259748, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92623 Nr: 6443-60.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6443-60.2009.811.0004, Protocolo 92623, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92651 Nr: 6479-05.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Duarte Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6479-05.2009.811.0004, Protocolo 92651, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181698 Nr: 3524-25.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Diniz Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3524-25.2014.811.0004, Protocolo 181698, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225401 Nr: 6141-84.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilcar Coelho Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6141-84.2016.811.0004, Protocolo 225401, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210289 Nr: 9723-29.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

9723-29.2015.811.0004, Protocolo 210289, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190600 Nr: 10732-60.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Theodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

10732-60.2014.811.0004, Protocolo 190600, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177054 Nr: 11206-65.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilena Vieira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11206-65.2013.811.0004, Protocolo 177054, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162616 Nr: 3888-65.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. BARRETO DE SOUZA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 
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MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3888-65.2012.811.0004, Protocolo 162616, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272196 Nr: 2422-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Maciel Ferreira - 

OAB:36.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

2422-26.2018.811.0004, Protocolo 272196, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104148 Nr: 9150-64.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Barroso Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

9150-64.2010.811.0004, Protocolo 104148, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193263 Nr: 12566-98.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Messias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

12566-98.2014.811.0004, Protocolo 193263, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162675 Nr: 3951-90.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilvânia Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3951-90.2012.811.0004, Protocolo 162675, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96239 Nr: 1291-94.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

1291-94.2010.811.0004, Protocolo 96239, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168123 Nr: 11101-25.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Célia Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11101-25.2012.811.0004, Protocolo 168123, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260616 Nr: 13361-02.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antônio Félix Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

13361-02.2017.811.0004, Protocolo 260616, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257648 Nr: 11249-60.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Olivieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11249-60.2017.811.0004, Protocolo 257648, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221961 Nr: 4028-60.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinio Donna Bella Ltda, Ricardo Marques 

Guimarães

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

4028-60.2016.811.0004, Protocolo 221961, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221729 Nr: 3894-33.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Siqueira Costa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3894-33.2016.811.0004, Protocolo 221729, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257634 Nr: 11236-61.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marley Arantes de Oliveira

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11236-61.2017.811.0004, Protocolo 257634, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259757 Nr: 12729-73.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oneide Alves Pimentel Siqueira

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

12729-73.2017.811.0004, Protocolo 259757, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258614 Nr: 11889-63.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11889-63.2017.811.0004, Protocolo 258614, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257654 Nr: 11255-67.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Lazzari

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11255-67.2017.811.0004, Protocolo 257654, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225109 Nr: 5953-91.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Gomes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

5953-91.2016.811.0004, Protocolo 225109, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225265 Nr: 6056-98.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino P. dos Santos

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6056-98.2016.811.0004, Protocolo 225265, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239146 Nr: 15598-43.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

15598-43.2016.811.0004, Protocolo 239146, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224210 Nr: 5413-43.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleris Conceição Maurmann Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

5413-43.2016.811.0004, Protocolo 224210, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257666 Nr: 11265-14.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11265-14.2017.811.0004, Protocolo 257666, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226796 Nr: 6961-06.2016.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDC Técnologia e Informática Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian A. Barroco - 

OAB:255918/SP.

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6961-06.2016.811.0004, Protocolo 226796, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150106 Nr: 9746-48.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prohab - Projetos Construção Civil Habitacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

9746-48.2010.811.0004, Protocolo 150106, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209497 Nr: 9229-67.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

9229-67.2015.811.0004, Protocolo 209497, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162684 Nr: 3963-07.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda Naves Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3963-07.2012.811.0004, Protocolo 162684, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188386 Nr: 8987-45.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anastacio Castro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

8987-45.2014.811.0004, Protocolo 188386, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271500 Nr: 1957-17.2018.811.0004

 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: Marilene Vieira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

1957-17.2018.811.0004, Protocolo 271500, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176330 Nr: 10288-61.2013.811.0004

 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: Joel Marcolino Rodrigues, Cleonice Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nagdon Gabriel da Silva, Fernando Arquino de 

Azevedo, TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, Marcos José Zampieri, 

Elaine Cristina de Jesus Nunes, Uedson Alves Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:MT 4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 15.093, 

Herôdoto Souza Fontenele Junior - OAB:23344, LEONARDO 

ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:23.177, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Paulo Henrique Menezes Freitas - 

OAB:24641/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAICON PEDRO 

DUARTE DE MORAES, para devolução dos autos nº 

10288-61.2013.811.0004, Protocolo 176330, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270912 Nr: 1596-97.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. Ferreira Carmo, Hildeson Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 (...)7. Hoje, tais condições estão descritas no §1º do art. 919, CPC/2015, 

quais sejam: i) requerimento da parte; ii) requisitos necessários para a 

concessão da tutela provisória; e iii) garantia do juízo.

8. No caso concreto, em que pesem as alegações do embargante, não 

foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, 

uma vez que não apresentam probabilidade do direito, perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, de sorte que não está preenchido, 

portanto, um dos pressupostos específicos para a suspensão da 

execução.

 9. Logo, inviável o deferimento do pedido suspensivo.

10. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de suspensão da execução.

11. CITE-SE a parte Embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, CPC/2015).

12. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177046 Nr: 11194-51.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Claudia Lucas dos 

Santos - OAB:GO 33.002, Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação, no valor total de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71662 Nr: 4953-71.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brayner & Lima Ltda, José Genilson Brayner, 

Giselma Brayner Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de fl. 321 e, ainda, 

considerando a mudança de procuradores do exequente, impulsiono os 

presentes autos para REITERAR a intimação do exequente para que, no 

prazo de cindo dias, informar o valor da dívida por extenso, para posterior 

cumprimento da decisão proferida nos autos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169314 Nr: 1352-47.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recol Distribuição e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS Multivendas Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576, Evandro Corbelino Biancardini - OAB:MT 

7.341-A, José Avelino de Novaes Junior - OAB:11180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a mudança de procuradores do 

exequente, impulsiono os presentes autos, conforme legislação 

processual e nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, para proceder a 

intimação pessoal do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164217 Nr: 5956-85.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Machado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

6.385,15 (seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 3.192,57 (três mil cento e noventa e dois reais 

e cinquenta e sete centavos), referente à custas, e R$ 3.192,57 (três mil 

cento e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), referente a 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83038 Nr: 6290-61.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Patrícia Lopes Ferreira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvo Lourenço de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 

14.989, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

8.645,70 (oito mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 4.368,81 (quatro mil trezentos e sessenta e 

oito reais e oitenta e um centavos), referente à custas, e R$ 4.176,44 

(quatro mil cento e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e 

quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273607 Nr: 3332-53.2018.811.0004

 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: VRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEdSP, RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3332-53.2018– Código 273607

Vistos.

Trata-se de ação indenizatória proposta por Valmir Ramos da Silva em 

face do Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, representado por seu 

inventariante Rogério Arantes Penteado.

Pugna o autor, em sede de tutela de urgência, pela determinação da 

suspensão do cumprimento da decisão proferida na ação reivindicatória 

7863-71.2007.811.0004.

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente esta será deferida quando houver 
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elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que não restou 

devidamente demonstrado, a prima facie, a probabilidade do direito, uma 

vez que, a princípio, salvo melhor juízo, trata-se de sentença com a força 

conferida pela autoridade da coisa julgada, gozando, assim, de força 

suficiente para resistir ao momento processual, especialmente antes da 

oitiva do demandado.

Destarte, por entender não restar devidamente preenchido os requisitos 

autorizadores necessários para a concessão da tutela de urgência 

vindicada, indefiro-a, no momento.

Cite-se o requerido para contestar a ação.

 Intimem-se as partes para audiência de conciliação que designo para o 

dia 18 de julho de 2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso.

Intimem-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.: 274787 Nr: 3943-06.2018.811.0004

 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: LBAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIWM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3943-06.2018 – Código 274787

VISTOS.

Trata-se de ação de guarda combinado interposta por Luana Beatriz Alves 

Mayer, em face de Arlindo Inacio Welter Mayer.

Primeiramente, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 

3º do CPC/2015.

No que tange ao pedido de concessão liminar da guarda provisória do 

menor, não vejo óbice ao seu deferimento, uma vez que se trata apenas 

de regularização da guarda que já está sendo exercida pela requerente. 

Por conseguinte, DEFIRO-LHE a guarda provisória da infante Aline Bianca 

Englert Mayer.

Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

II, do CPC/2015.

Cite-se a parte adversa da ação.

Intimem-se as partes para comparecem à audiência de conciliação que 

designo para o dia 18.07.2018, às 16:30 horas (horário de Mato Grosso).

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário. 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.: 271398 Nr: 1890-52.2018.811.0004

 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: Marcos Antonio Luiz Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1890-52.2018– Código 271398

Vistos.

Trata-se de ação indenizatória proposta por Marcos Antônio Luiz Reis em 

face do Banco Bradesco S/A.

Pugna a autora, em sede de tutela de urgência, pela determinação do 

requerido a arcar com as despesas médicas, que envolve desde 

transporte a sessões de fisioterapia, bem como o deferimento liminar de 

pensão mensal.

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente esta será deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que o pedido em sede de 

tutela de urgência se confunde com o mérito da lide, necessitando a 

instrução processual para melhor análise da questão posta.

É certo que o código de processo civil, a fim de tutelar direito que diante da 

demora poderia ensejaria fato de difícil reparação, prevê a possibilidade 

da concessão in limine do pedido, contudo tais casos são a exceção no 

ordenamento jurídico, uma vez que posterga o princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa.

Destarte, por entender não restar devidamente preenchido os requisitos 

autorizadores necessários para a concessão da tutela de urgência 

vindicada, indefiro-a, no momento.

Cite-se o requerido para contestar a ação.

 Intimem-se as partes para audiência de conciliação que designo para o 

dia 18 de julho de 2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso.

Intimem-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.: 275027 Nr: 4094-69.2018.811.0004

 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: EVFB, WFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4094-69.2018– Código 275027

Vistos.

Trata-se de ação revisional de alimentos com pedido de tutela de urgência 

proposta por Erica Vitoria Franco Borges, representada por sua genitora 

Wenia Ferreira Franco.

Pugna a autora, em sede de tutela de urgência, pela revisão da pensão 

alimentícia majorando até o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do 

salário líquido do requerido.

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente esta será deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que não restou 

devidamente demonstrado, a prima facie, apesar de demonstrado a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao 

processo.

Ao que parece a infante não está desacobertada de alimentos, recebendo 

o valor de 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, por força de 

acordo homologado judicialmente.

 Destarte, por entender não restar devidamente preenchido o requisito do 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil ao processo, necessário para a 

concessão da tutela de urgência vindicada, indefiro-a, no momento.

Cite-se o requerido para contestar a ação.

 Intimem-se as partes para audiência de conciliação que designo para o 

dia 18de julho de 2018, às 13h00min, horário de Mato Grosso.

Intimem-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.: 275093 Nr: 4138-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONILSO CLAUDIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO LIMINARMENTE a BUSCA E APREENSÃO de um automóvel 
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CHEVROLET, Montana Sports 1.4, OBE-0305, CHASSI 

9BGCS80X0DB117704, a ser cumprido por meio de mandado judicial, 

devendo no ato de apreensão ser efetuada a entrega do bem e seus 

respectivos documentos. Com fundamento no artigo 840, §1º, do 

CPC/2015, após a apreensão do veículo determino que o senhor meirinho 

deposite-o em favor do autor ou na pessoa de quem este indicar mediante 

termo de responsabilidade, restando vedado o depósito em favor de 

terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, como dispõe o artigo 

697 da CNGC. Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de 

Justiça deverá proceder a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

cientificando-o acerca do conteúdo da petição inicial, bem como dos 

prazos, providências e sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014, a seguir transcritas: Poderá o réu efetuar o pagamento da 

integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) 

dias, após a execução da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do 

veículo livre de ônus. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido 

o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.Poderá o réu 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a execução da 

liminar. Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, 

será decretada a revelia do requerido (artigo 344, do Código de Processo 

Civil). Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado 

ao autor o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 

20 de abril de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274000 Nr: 3535-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Assim, DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 

99 do Código de Processo Civil.CITE-SE a parte requerida, no endereço 

declinado na inicial, para, desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação, sob pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve 

ser contado a partir da tentativa de conciliação, se esta restar 

infrutífera.INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 08 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 17h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.Tendo em vista a 

multiplicidade de ações judiciais dessa natureza tramitando neste Juízo, 

cuja legitimidade é de pessoa em condição de hipossuficiência, 

CIENTIFIQUE o Ministério Público, no que tange aos fatos narrados na 

inicial, considerando a possibilidade de ocorrência de prática atentatória 

aos princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor, a respeito 

da relação consumerista identificada no processo. Findo o prazo, com ou 

sem manifestação ministerial, voltem-me os autos para as deliberações 

necessárias.Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 23 de abril de 2018.Carlos 

Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273143 Nr: 3039-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Primo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 3039-83.2018.811.0004 - Cód. 273143

Vistos.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, proposta por 

BANCO ITAUCARD S/A em face de PAULO PRIMO VIANA.

Denota-se que, apesar de devidamente notificado sobre o atraso no 

pagamento às fls. 18, o requerido se manteve inadimplente, constituindo 

devidamente a mora.

Diante disso, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo descrito 

na inicial com seus respectivos documentos, uma vez que estão 

presentes os requisitos autorizadores.

Executada a liminar, CITE o requerido para pagar a integralidade da dívida 

pendente, em 05 (cinco) dias, caso em que o bem lhe será restituído livre 

do ônus, bem como para contestar a ação, em 15 (quinze) dias.

 No caso de o requerido não pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse do bem ao credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, se 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.

O bem deverá ser depositado em mãos do procurador do autor ou com 

pessoa por ele expressamente indicado.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268863 Nr: 204-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elianea Perucci Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 204-25.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 268863

Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio do falecido 

SEBASTIÃO JACOMINI, proposto por sua filha ELIANEA PERUCCI 

JACOMINI.

Defiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nomeio como inventariante a requerente ELIANE PERUCCI JACOMINI, que 

deverá ser intimada para prestar o compromisso em 05 (cinco) dias e a 

apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes à 

prestação do compromisso, observando-se o artigo 617, parágrafo único, 

e artigo 620 do Código de Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observando-se o disposto no art. 247 do Código de Processo Civil, 

devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos art. 626, § 1º, do mesmo 

diploma legal.

 Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório, e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca das 

primeiras declarações, conforme preceitua o art. 627 do CPC. Após, 

venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, como 

determina o § 1º do referido dispositivo, e, se for o caso, determinar a 

avaliação dos bens.

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

 Barra do Garças-MT, 12 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265017 Nr: 16182-76.2017.811.0004

 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: Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e Exportação 

de Biocombustíveis Lt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Buri
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 16182-76.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 265017

Vistos.

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE RESPONSABILIDADE movida por 

BIO BRAZILIAN ITALIAN OIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA em face de MARIO BURI.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, considerando a justificativa apresentada na 

emenda à inicial determinada, RECEBO a exordial na forma da lei.

II – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

III – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 11 de julho de 2018, 

quarta-feira, às 16h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV – Custas quitadas pelo requerente, conforme comprovante juntado à 

fls. 365 dos autos.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 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.: 273051 Nr: 2980-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heronides Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel ECOSPORT 

FLEX XLT FREESTYLE 1.6 8V A/G 4P, MARCA FORD, ANO 2008/2009, 

COR PRETA, CHASSI 9BFZE55P098508341, PLACA HJW5809, a ser 

cumprida por meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser 

efetuada a entrega do bem e seus respectivos documentos. Com 

fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do veículo, 

DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em favor de um dos 

causídicos nomeados pelo autor, como se vê no item 8 da inicial, mediante 

termo de responsabilidade, restando vedado o depósito em favor de 

terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, como dispõe o artigo 

697 da CNGC. Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de 

Justiça deverá proceder a citação da parte requerida, cientificando-a 

acerca do conteúdo da petição inicial, bem como dos prazos, providências 

e sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir 

transcritas: Poderá a ré efetuar o pagamento da integralidade da dívida 

indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução 

da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.Poderá a ré apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a execução da liminar. 

Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do Código 

de Processo Civil. Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, 

fica facultado à parte autora o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 

911/69 c/c Lei 13.043/2014. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Barra do Garças-MT, 18 de abril de 2018.CARLOS AUGUSTO 

FERRARIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274503 Nr: 3778-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB, DRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Nery Neves - 

OAB:24342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , RECEBO a exordial na forma da lei. II – Tendo em vista que os 

requerentes apresentaram documentos comprobatórios de sua 

hipossuficiência financeira, como cópias da carteira de trabalho e holerite, 

atestando sua condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, 

presume-se, naturalmente, que não há como suportar dispêndios judiciais, 

compreendidos como custas e demais despesas processuais, conforme 

assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita aos 

requerentes, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.III – 

CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e 

seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.IV – INTIMEM-SE as partes para 

comparecer em audiência de conciliação/mediação que ora designo para o 

dia 11 de julho de 2018, quarta-feira, às 15h30min (horário de Mato 

Grosso), na qual as partes deverão estar acompanhadas de seus 

procuradores, sendo que a ausência injustificada de qualquer uma delas é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e acarretará a aplicação 

de multa, conforme preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.Dê-se ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registra-se. Cite-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275209 Nr: 4214-15.2018.811.0004

 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: Joselita Fabiana de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Vida e Previdência, MAPFRE 

Brasil Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4214-15.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275209

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

movida por JOSELITA FABIANA DE SOUSA em face de PORTO SEGURO 

VIDA E PREVIDÊNCIA E MAPFRE BRASIL SEGUROS.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 18, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE os requeridos, no endereço declinado na inicial, para, 

desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob 

pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da 

tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 18 de julho de 2018, 

quarta-feira, às 14h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 48 de 573



Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 19 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273051 Nr: 2980-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heronides Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238360 Nr: 15047-63.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, 

Jadiel Vicente da Conceição, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison 

Vicente da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 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 providencie o recolhimento 

dos emolumentos em favor do CRI local, no valor de R$ 63,00 (sessenta e 

três rais), por matrícula, para posterior averbação da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275027 Nr: 4094-69.2018.811.0004

 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: EVFB, WFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em complemento a decisão retro, defiro o pedido de justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273143 Nr: 3039-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Primo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265017 Nr: 16182-76.2017.811.0004

 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: Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e Exportação 

de Biocombustíveis Lt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Buri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça a quilometragem a ser percorrida pelo Oficial de 

Justiça no cumprimento do mandado de citação e intimação do requerido, 

bem como em igual prazo, depositar o valor de tal diligência, ciente de que 

o valor por quilômetro rodado é de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos), devendo através da Guia competente, a ser expedida junto ao 

Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179988 Nr: 1965-33.2014.811.0004

 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: Manoelita Cardoso Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severiano Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, Francisco Assis Moreira Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Frente ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Condeno a requerente nas custas processuais e 

honorários advocatícios, o qual fixo em 20% sobre o valor atribuído à 

causa, na forma da gratuidade da justiça. Transitando em julgado, com 

baixas e anotações de estilo, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 05 de abril de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARI Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256142 Nr: 10321-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METG, Franceliane Angela Tezori, Werik de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 261654 Nr: 14027-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Promova-se ainda a inclusão do advogado do polo passivo no Sistema 

Apollo.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 242523 Nr: 1092-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLEIDE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT, Getúlio Dutra 

Vieira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais para DENEGAR A ORDEM vindicada, 

julgando EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC.Sem custas. Deixo de condenar ao pagamento de 

honorários advocatícios porquanto inadmissível na espécie (artigo 25 da 

lei nº 12.016/09).Esta sentença não se sujeita ao reexame necessário, 

posto que denegatória da segurança (artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09), 

de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, nada sendo 

requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas 

legais.Notifique-se o Ministério PúblicoProcedam-se às anotações e 

retificações pertinentes.P.R.I.Cumpra-se, expedindo o necessário.Barra do 

Garças, 06 de fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 210776 Nr: 9994-38.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Santos Martins - 

OAB:21.828/GO, Gisele Rodrigues Soares - OAB:39.925-GO

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Provisória de Prestação Alimentícia proposta por 

Fernanda Pereira dos Santos, em face de Ademir Gonçalves dos Santos.

As fls. 146, a exequente, por intermédio da Defensoria Pública, informou 

que o executado efetuou o pagamento integral dos alimentos, adimplindo 

com todas suas obrigações.

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO

DECIDO

Considerando que o executado efetuou o pagamento, o processo de 

execução realizou o seu objetivo, abre-se vistas para sentença extintiva 

nos moldes do art. 924, II do CPC.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Assim, medida que se impõe é extinção do feito diante do pagamento 

efetuado, conforme noticiado anteriormente.

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com 

as devidas cautelas de praxe.

 Publique-se,

 Registre-se e

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273412 Nr: 3212-10.2018.811.0004

 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: Marsal Rocha de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em face do disposto no artigo 145, III do Código de Processo Civil, eis que 

a advogada da parte autora, Gessyka de Souza Rondon Rocha é sócia da 

esposa deste magistrado, declaro-me impedido para oficiar neste feito.

Encaminhe-se ao substituto legal, com as formalidades de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255350 Nr: 9815-36.2017.811.0004

 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: ACdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANIO AMÉLIO MARQUES 

- OAB:293.188

 Vistos.

Trata-se de ação negatória de paternidade c/c anulação de registro de 

nascimento, ajuizada por Antônio Carlos de Oliveira, em face de Guilherme 

Oliveira Moraes, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O requerido devidamente citado, fls. 24, apresentou contestação as fls. 

26/29, alegando incompetência absoluta do juízo, sob o fundamento da 

ação negatória de paternidade deve ser proposta no domicílio do 

requerido, na cidade de Primavera do Leste – MT.

O autor intimando a manifestar deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme fls. 33.

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise minuciosa dos autos, pude constatar que as alegações do 

requerido são plausíveis, eis que não incidindo nenhuma das inúmeras 

normas especiais sobre competência de foro, será aplicada a regra geral 

da competência territorial do domicílio do réu prevista no artigo 46 do 

Código de Processo Civil.

Ademais, há de se destacar que a presente ação não se enquadra mais 

na regra de competência prevista na legislação especial, uma vez que o 

requerido não é mais considerado menor, aplicando a este a regra geral.

POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO este Juízo 

incompetente para processar e julgar esta causa em razão do domicílio do 

requerido. Em consequência remeta-se o presente processo a uma das 

Varas Cíveis da Comarca de Primavera do Leste - MT, com as nossas 

sinceras homenagens.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 50 de 573



Promova-se a baixa na distribuição e demais anotações necessárias, 

inclusive no relatório estatístico mensal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92141 Nr: 5950-83.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Absalon Gustavo Vargas Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Paulo José Martins Grama - OAB:MT 

8.445, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de execução de sentença, ajuizada por Absalon Gustavo Vargas 

Felix, em face de Município de Araguaiana – MT, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 O exequente apresentou cálculo atualizado da execução e requereu o 

cumprimento de sentença.

 Devidamente intimado para opor embargos, fls. 214/215, o executado 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

As fls. 217/218 o exequente requereu a expedição de requisições de 

pequeno valor.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Tendo em visa que a parte autora apresentou o cálculo, e que a parte ré 

deixou decorrer o prazo sem manifestação, hei por bem HOMOLOGAR o 

cálculo apresentado pela exequente, fixando o crédito em R$ 33.962,17 

(trinta e três mil novecentos e sessenta e dois reais e dezessete 

centavos).

Expeçam-se as requisições de pequeno valor conforme pleiteado as fls. 

217/218 para a satisfação dos créditos, nos termos do art. 535, §3º, 

inciso II do CPC.

 Após, mantenham-se os autos em arquivo provisório até a confirmação 

de quitação.

 Com a quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 P.R.C, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228469 Nr: 8039-35.2016.811.0004

 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: Cleber Renato de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rita da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Em consequência, 

condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária 

(art. 98, §3º do CPC).Após a coisa julgada e nada sendo requerido em 10 

dias, arquive-se com as devidas cautelas.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.Barra do Garças, 17 de abril de 2018.Carlos Augusto Ferrari 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80353 Nr: 3700-14.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Souza Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Martelli da 

Silva - OAB:53732/RS, Odilon Carlos Martini da Silva - OAB:OAB/RS 

5342

 Vistos.

Considerando que a penhora já fora efetivada nos rosto dos autos n° 

0009113-18.2002.4.01.3500, em trâmite na 2ª Vara da Justiça Federal de 

Goiás – GO, intime-se o executado da penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201358 Nr: 4594-43.2015.811.0004

 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: Weskley Torres Campos Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO

 VISTOS.

Defiro o pedido referente a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

conforme os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, ao requerente.

Intime-se a parte requerida para, em 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da justiça gratuita.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257240 Nr: 11024-40.2017.811.0004

 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: Ivo Luiz Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Ribeiro Violato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:3647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Retifico o despacho de fl. 54. Fazendo constar onde se encontra 

“audiência de instrução e julgamento”, Audiência de Justificação Prévia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190716 Nr: 10823-53.2014.811.0004

 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: Robson Nascimento Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelina Dias Campos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayline Sousa Lacerda 

Rodrigues - OAB:MT 18.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Frente ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Condeno o requerente nas custas processuais e 

honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, na forma do art. 98, §3º do CPC. Transitando em julgado, com 

baixas e anotações de estilo, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de abril 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARI Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 5511-09.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidercino Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368
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 Vistos.

 Considerando que a parte autora acordou a forma de pagamento da 

perícia junto ao perito nomeado (fls. 147/148), intime-o para designar dia e 

horário para o início dos trabalhos, com prévia comunicação, comprovada 

nos autos e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, a fim de 

assegurar o acesso e o acompanhamento das partes, da realização das 

diligências, nos termos do artigo 466, §2º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170646 Nr: 3073-34.2013.811.0004

 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: Valdenir Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Banco BMG S/A, 

Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco Daycoval S/A, Banco 

do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende - OAB:84.400-MG, CARLA DE PRATO CAMPOS - 

OAB:OAB/SP 156.844, Fábio Roberto de Almeida Tavares - 

OAB:147.386/SP, Leonardo Costa Ferreira de Melo - OAB:103.997, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, Rafael 

Antônio da Silva - OAB:244.223/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT, Rodrigo 

Veneroso Daur - OAB:102.818

 Vistos.

 Cumpra-se o segundo parágrafo do despacho de fls. 526, mencionando 

no ofício se tratar do processo n. 109159/2017 para facilitar o 

cumprimento da decisão.

 Conste no ofício a parte dispositiva da sentença: "Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 

269, I do CPC), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para limitar 

os descontos referentes às operações de cartão de crédito efetivados em 

folha de pagamento do requerente ao percentual de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 13, III do Decreto Estadual nº 2.279/2014, observada a 

ordem cronológica dos contratos e sem prejuízo do recálculo dos débitos 

pelas instituições credoras, a fim de serem eles adequados aos termos 

desta decisão".

Intime-se.

 Cumpra-se.

Após, com baixas e anotações de estilo, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249268 Nr: 5707-61.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Santos de Almeida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças, Banco Cooperativo do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX RAFAEL HOFFLING - 

OAB:14.999/DF, ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO DE MENDONÇA 

- OAB:6173, CIZENANDO SPINDOLA DE ATAIDES JÚNIOR - OAB:37.193, 

JACQUELINE ROSADINE DE FREITAS LEITE60.962 - OAB:60.962, LARA 

CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:7.614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:427, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Vistos.

 Considerando que o pedido de perícia contábil e grafotécnica realizado às 

fls. 1218/1219 se mostra genérico, intime-se o requerido Sicoob Araguaia 

para especificar quais os documentos acostados aos autos deseja a 

realização da perícia. Destaca-se, ainda, que a pretendida prova só é 

realizada em documentos originais.

 A inércia do requerido será interpretado como desistência da prova.

 Ademais, intime-se o requerido Bancoob para, também, especificar o 

objetivo na oitiva das testemunhas arroladas (fls. 1.216), bem como 

especificar quais fatos alegados na iniciais ainda não ficaram claros, de 

modo a visualizar a necessidade do depoimento pessoal dos autores, sob 

pena de indeferimento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209173 Nr: 9002-77.2015.811.0004

 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: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heiby de Sousa Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I c/c art. 702, §8º, ambos 

do Código de Processo Civil, rejeito os embargos monitórios e, por 

corolário julgo procedente a ação monitória, para consolidar o título 

apresentado, determinando o pagamento do débito no valor do cálculo 

efetuado com os seguintes parâmetros:•O valor do débito fica consolidado 

em R$ 31.551,07 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e sete 

centavos), valor da prova documental escrita, sem força de título 

executivo, com juros e juros moratórios declinados nas planilhas juntadas 

às fls. 42/44.Condeno ainda o embargante às custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Barra do Garças, 24 de abril de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243701 Nr: 1863-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR CORREA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

507,04 (quinhentos e sete reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 277,73 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e três 

centavos), referente à custas, e R$ 128,86 (cento e vinte e oito reais e 

oitenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238716 Nr: 15265-91.2016.811.0004

 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: Irene Vicente Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

507,04 (quinhentos e sete reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 277,73 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e três 

centavos), referente à custas, e R$ 128,86 (cento e vinte e oito reais e 

oitenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 45499 Nr: 1308-43.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pereira & Valoes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055, Ubiratan Barroso de Castro Junior - 

OAB:MT 20394/O

 Vistos.

Intime-se o executado para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

da petição de fls. 286/290, no que concerne ao pagamento de honorários 

advocatícios.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208414 Nr: 8562-81.2015.811.0004

 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: Divolina Maria Sousa Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Anizio Xavier Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE 

- OAB:23.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a inventariante para no prazo de 10 (dez), juntar aos autos 

escritura pública de cessão gratuita ou doação em favor dos herdeiros.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178729 Nr: 713-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely dos Santos Pinheiro e Silva, Maria Joaquina 

Castanon, Adalésio Liberalesso, Aldecy Borges do Nascimento, Ailton 

Moreira dos Santos, Adivair Borges Siqueira Lima, Aladim dos Santos 

Camilo, Aparecida Pereira de Souza, Cassia Robelia Pinheiro Rodrigues, 

Chirley Vieira Arrais Talon, Antônio Carlos Pereira de Araújo, Dirceny 

Teixeira de Araújo, Braúlio Leles da Silva, Demildo Pereira Coelho, Ivaldira 

Gomes da Silva, Eva Cristina Laurentino da Costa, Gildásio Gomes Sodré, 

Gilberto Morais, Eliana Ribeiro Alves, Maria Aparecida Santana, Joaquim 

Oliveira da Silva, Maria Eutalia Lelis da Silva, Herondina Marques Camilo, 

Júlio Vieira Rios, Edla Mara Gomes da silva, Itamar Pereira de Sousa, Ivani 

Davi de Moraes, José Assunção da Silva, Maria de Lourdes Gomes, Marly 

Francisca Moreno, Moisés Morais Filho, Petrolice Leite dos Santos, 

Teobaldo Ferreira da Silva, Odete Pereira Lima, Wilson Dias Lima, Yolanda 

Resende da Cunha, Mário de Sousa Paulino, Maria do Carmo Batista da 

Silva, Maura Quirino de Oliveira, Nivaldo Fernandes da Silva, Neri Felipe 

Mauerverck, Maria de Lourdes Alves Moraes, Maria Julia de Jesus, Marly 

Soares de Araujo Silva, Manoel Mendes de Oliveira, Moises Silva de 

Moraes, Natalice Soares Arruda, Neiva Mauerverck, Susie Sobrinho 

Ferreira Marques, Ozeudo Pereira da Silva, Valdecy Borges do 

Nascimento, Valdecy Leandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055

 VISTOS.

Intimem-se os autores para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

da petição e documentos de fls. 788/1.368.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93906 Nr: 7695-98.2009.811.0004

 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: Jurandi da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando da Silveira, Karina Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catia Andréa de Araújo - 

OAB:262.595

 Vistos.

Proceda a intimação da representante legal da herdeira menor 

pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca da 

avaliação realizada as fls. 131/134.

 Após manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público para que 

se manifeste.

Por fim, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 79696 Nr: 3127-73.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira, Zeila Maria Mulinari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Vistos.
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A fim de evitar nulidade, intime-se a executada Zeila Maria Mulinari, via 

edital para manifestar acerca da carta de arrematação do bem imóvel 

penhorado e leiloado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235942 Nr: 13377-87.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Megapan Alimentos Ltda, João Bosco Pinto 

Guirra, Valdeson Pinto Guirra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13377-87.2016.811.0004 – Código 235942

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

em face de Megapan Alimentos Ltda, representada por João Bosco Pinto 

Guirra e Valdeson Pinto Guirra.

 Colhe-se dos autos que os executados não foram localizados para a 

realização da citação, conforme certidão de fl. 15.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 17/18.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

após esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

In casu, foi realizado apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por hora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete a parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outros 

endereços dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205295 Nr: 6759-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Afonso Olm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 205295

Em 26.04.2018 às 15h20min, 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. Consignada a presença dos estagiários de direito 

Luiza Maria Teixeira e Matheus Yuma Shimazaki. Realizada a oitiva das 

testemunhas Norma da Rosa Olm. Após, o MM Juiz sentenciou, 

absolvendo o réu, nos termos do art. 386, III , do Código de Processo 

Penal, determinando ainda o arquivamento imediato dos autos. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Adir Afonso Olm

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 205295

Em 26.04.2018 às 15h21min, 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

_______________________________

Norma da Rosa Olm

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 228018 Nr: 7745-80.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wany Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Termo de Assentada

Autos de cód. 228018

Em 26.04.2018 às 15h45min, 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 a ré. Prejudicada a realização de audiência de instrução, 

diante o não cumprimento de mandado de intimação em desfavor da ré. 

Após, o MM Juiz determinou: “1. Designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 25.09.2018, às 15hrs (MT). 2. Proceda nova 

intimação da ré no mesmo endereço apresentado nos autos, considerando 

que a vítima declarou que a ré se encontra no referido endereço. 3. Saem 

as testemunhas Ubaldo Pereira Rodrigues e Mariluza Dias devidamente 

intimadas.” 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.: 198766 Nr: 2985-25.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnes Souza Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 198766

Em 26.04.2018 às 15h59min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Após, o MM Juiz 

determinou: “1. Ante o não cumprimento de decisão acostada em fl. 61, 
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designo audiência de instrução e julgamento para a data de 25.09.2018, às 

15hrs30min (MT). 2. Intimem-se as partes.” 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.: 212470 Nr: 10951-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Termo de Assentada

Autos de cód. 212470

Em 26.04.2018 às 16h06min, 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. Pelo réu foi manifestado o desejo de ser 

representado pela Defensoria Pública. Consignada a presença dos 

estagiários de Direito Matheus Alencar Carvalho, Murilo Rodrigues Silva 

Barbosa e Daniel Matias Assis. Consignou-se que, nos autos de cód. 

206326/Segunda Vara, houve, em alegação final, pretensão do Ministério 

Público de desclassificação para lesão corporal simples e remessa 

daqueles autos ao Jecrim. O Ministério Público ofereceu as seguintes 

condições, aceitas pelo réu: “1. Suspensão do processo por 02 (dois) 

anos; 2. Não frequentar bares, prostíbulos, bocas de fumo e pontos de 

tráfico; 3. Não sair da comarca por mais de 10 (dez) dias sem 

comunicação prévia ao juízo; 4. Comparecimento bimestral em juízo; 5. Não 

beber, não usar entorpecentes, não portar armas ou munições; 6. Perda 

do valor da fiança.” O MM Juiz decidiu: “1.Homologo a suspensão 

condicional. 2. Aguarde-se o cumprimento. 3. Remeta-se os valores à 

conta vinculada à resolução 154/CNJ.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Tiago Rodrigues da Silva

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 199717 Nr: 3552-56.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 199717

 1. Trata-se de executivo de pena em desfavor de Robson Costa dos 

Santos, nascido em 18.01.1987, filho de José Batista dos Santos e de Iraci 

Costa Crus, contendo as seguintes guias de execução penal:

 a) Guia de fl. 05-05v, ostentando condenação à pena de 06 (seis) meses 

e 15 (quinze) dias de detenção, por infração ao art. 129, §9º, CP, por 

fatos cometido em 27.10.2012, vedada a substituição por restritiva em 

direito, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 20.10.2014 e 

para a defesa em 18.12.14;

 b) Guia de fls. 30-30v, ostentando condenação à pena de 01 (um) ano de 

detenção, por infração ao art. 12, Lei 10.826/03, substituída por prestação 

pecuniária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo os fatos ocorridos 

em 28.11.11, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 

24.04.2015 e para a Defesa em 24.04.2015;

 2. Em fl. 47, foi realizada audiência admonitória e estabelecidas as 

condições para o regime aberto: comparecer no GRUPO REFLEXIVO 

PARA HOMENS no CREAS; o pagamento de 10 parcelas no valor de R$ 

100,00(cem reais) que deverão ser depositados em conta única vinculada 

ao processo.

3. O reeducando apresentou comprovante de quitação de duas parcelas 

de R$ 100,00 (cem) reais (fl. 49 e fl. 51).

 4. Foi expedido o mandado com objetivo de ser intimado para cumprir as 

condições do regime (fl.47), mas não foi encontrado (fl.54), devido o réu 

não residir no local indicado nos autos. E segundo informações pela 

vizinha, não soube falar o endereço atual do réu, estando em lugar incerto 

e não sabido.

5. Verificando-se que o recuperando não foi encontrado no endereço 

presente nos autos e encontra-se em lugar incerto, o Ministério Público em 

fl. 55/57 manifesta-se pela suspensão cautelar da execução e decretação 

da prisão, objetivando garantir a execução penal.

6. A mudança de endereço sem prévia comunicação e o abandono do 

comparecimento mensal são faltas graves que justificam a regressão 

cautelar, desta forma acolho o pedido ministerial de fl.55/57.

7. Assim sendo, decreto regressão cautelar, determinando expedição de 

mandado de prisão em desfavor do réu, com validade até a data de 

24.04.2022.

8. Expedido o mandado, inscreva-se-o no BNMP e remeta-se o executivo 

ao arquivo provisório, até a prisão, a prescrição ou comparecimento 

espontâneo.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 26.4.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200161 Nr: 3854-85.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Gomes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:MT 16.747

 Termo de Assentada

Autos de cód. 200161

Em 26.04.2018 às 17h04min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizada a oitiva 

das testemunhas Cleidismar Oliveira Assunção e Sandra Ferreira Duarte. 

Realizado o pregão, ausente o réu. Após, o MM Juiz determinou: “1. 

Decreto a revelia do réu. 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

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 200161

Em 26.04.2018 às 16h20min, 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

 _____________________________ __________________________
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 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Cleidismar Oliveira Assunção

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 200161

Em 26.04.2018 às 17h08min, 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

_______________________________

Sandra Ferreira Duarte

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200156 Nr: 3849-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Clara Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 200156

Em 26.04.2018 às 17h29min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizada a oitiva 

da testemunha Jorge Antônio Almeida. Realizado o pregão, ausente a ré. 

O Ministério Público manifesta pela desistência da testemunha Geovany 

Dias dos Passos.Após, o MM Juiz determinou: “1. Homologo a desistência 

da testemunha Geovany Dias dos Passos. 2. Decreto a revelia da ré. 3. 

Vistas ás 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

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 200156

Em 26.04.2018 às 17h29min, 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

_______________________________

Jorge Antônio Almeida

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 200161

Em 26.04.2018 às 17h08min, 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

_______________________________

Sandra Ferreira Duarte

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198959 Nr: 3094-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 198959

Em 26.04.2018 às 18h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Aberta a 

audiência, o MM. Juiz absolveu a réu, nos termos do art. 386, inc. III, CPP, 

por ausência de dolo, determinando o arquivamento. 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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 275584 Nr: 4472-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO FRANCISCO DO 

NASCIMENTO - OAB:8406/GO, JEAN CARLOS MARQUES DA SILVA - 

OAB:GO29882

 Vistos, etc.

Designo o dia 16/05/2018, às 17:45_horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da vítima.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se com urgência por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 275931 Nr: 4689-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Aparecido Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI MARTINS DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.989B

 Vistos, etc.

Designo o dia 15/08/2018, às 17:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 271363 Nr: 1867-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Firmino de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxuel Valadão Andrade - 

OAB:17296

 (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal consubstanciada na denúncia para de CONDENAR o 

acusado CLEBER FIRMINO DE MENEZES, como incurso nas penas do art. 

155, § 4º, inciso II c/c art. 14, inciso II; art. 163, § único, inciso III; e art. 330, 

todos do CP, e ABSOLVER o mesmo do delito tipificado no art. 147, caput, 

do CP.(...) Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:a) 

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;b) Expeça-se Guia de 

Execução Definitiva;c) Comunique-se a suspensão dos direitos políticos 

do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - 

Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sitio eletrônico 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o item 2.31.1, 

da CNGC.d) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais órgãos 

competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações sobre a 

condenação do réu.Por fim, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.Barra do Garças/MT, 26 de abril de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 240185 Nr: 16397-86.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Vistos, etc.

Homologo a desistência supra.

Expeça-se precatória a comarca de Paranatinga/MT para a oitiva do PM 

Rodrigues, o qual encontra-se atualmente lotado no município de Gaúcha 

do Norte/MT.

Com o aporte da carta precatória, venham os autos conclusos para 

designação de audiência para a oitiva do PM SGT Ronivaldo da Silva e 

interrogatório do denunciado.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 175570 Nr: 9293-48.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Carrijo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

Homologo a desistência supra.

Encerrada a instrução processual, apresentem as partes alegações finais, 

no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 154844 Nr: 6559-95.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GONÇALVES DUARTE - 

OAB:GO25771, PAULO AFONSO DE SOUZA - OAB:25998/GO, TIAGO 

REZENDE PINHEIRO - OAB:GO27243

 Vistos, etc.

Diante da certidão do Oficial de Justiça, redesigno a presente audiência 

para o dia 14/06/2018 às 12:30 horas (horário de Mato Grosso), para 

interrogatório do denunciado.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264758 Nr: 16021-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:Nº12.971

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo agressor, às fls. 18/20, a fim de REVOGAR 

a obrigação de comparecimento ao CREAS, ante a incompatibilidade de 

horários e dedicação aos cuidados com os filhos, conforme parecer 

favorável do parquet (fl. 75).

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses da concessão das medidas 

protetivas, sem que haja notícias/comunicação de novos fatos por parte 

da vítima envolvendo o agressor que ensejem o descumprimento das 

presentes medidas, REVOGO AS MEDIDAS CONCEDIDAS, bem como o 

arquivamento dos autos com as baixas e estilos.

Intime-se. Cumpra-se

Barra do Garças/MT, 26 de abril de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado (Id nº 11532825) 

interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010972-05.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMAR FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010972-05.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUSIMAR FERREIRA DE 

SOUSA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC para: Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010879-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE LOPES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010879-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: EVANETE LOPES RIBEIRO 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS cobrado na fatura de 

sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso do sistema de 

transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica 

de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer que seja 

reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, pugnando 

pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Na contestação, o 

ESTADO em preliminar aduz incompetência em razão da complexibilidade 

da causa. E no mérito alega que não há que se falar em ilegalidade da 

referida cobrança, visto que não há como tributar separadamente cada 

operação da cadeia de geração de energia elétrica, assim, sendo a 

referida cobrança constitucional requer a improcedência do pedido inicial. 

Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu que a cobrança 

do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de distribuição) é legal. O 

ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou que não é possível 

fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia para fins de 

incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos ministros da 

turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS em relação à 

energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC para: Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010881-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENY LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010881-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCENY LOPES DE 

QUINAN Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 
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buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC para: Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012250-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO TEODORO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012250-75.2017.811.0004 Pólo Ativo: DANILO TEODORO 

BORGES Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012304-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012304-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: NILTON MOREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 
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que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012520-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012520-02.2016.811.0004 Pólo Ativo: VALTUIR FERREIRA DE 

MOURA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012301-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012301-86.2016.811.0004 Pólo Ativo: SELMA SILVA DUARTE 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS cobrado na fatura de 

sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso do sistema de 

transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica 

de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer que seja 

reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, pugnando 

pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Na contestação, o 

ESTADO em preliminar aduz incompetência em razão da complexibilidade 

da causa. E no mérito alega que não há que se falar em ilegalidade da 

referida cobrança, visto que não há como tributar separadamente cada 

operação da cadeia de geração de energia elétrica, assim, sendo a 

referida cobrança constitucional requer a improcedência do pedido inicial. 

Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu que a cobrança 

do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de distribuição) é legal. O 

ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou que não é possível 

fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia para fins de 

incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos ministros da 

turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS em relação à 

energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012383-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES PARTEZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012383-20.2016.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DE LURDES 

PARTEZANI Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012525-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012525-24.2016.811.0004 Pólo Ativo: VALTUIR FERREIRA DE 

MOURA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012076-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDE GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 
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inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010882-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMERINO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010882-94.2016.811.0004 Pólo Ativo: JOSE CAMERINO DE 

AZEVEDO Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012231-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR FERREIRA LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012231-69.2016.811.0004 Pólo Ativo: WILMAR FERREIRA 

LEONEL Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012214-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORCENY LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012214-33.2016.811.0004 Pólo Ativo: ORCENY LEONEL VILELA 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 
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em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS cobrado na fatura de 

sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso do sistema de 

transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica 

de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer que seja 

reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, pugnando 

pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Na contestação, o 

ESTADO em preliminar aduz incompetência em razão da complexibilidade 

da causa. E no mérito alega que não há que se falar em ilegalidade da 

referida cobrança, visto que não há como tributar separadamente cada 

operação da cadeia de geração de energia elétrica, assim, sendo a 

referida cobrança constitucional requer a improcedência do pedido inicial. 

Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu que a cobrança 

do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de distribuição) é legal. O 

ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou que não é possível 

fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia para fins de 

incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos ministros da 

turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS em relação à 

energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA MATOS DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Analisando os autos infiro que a parte autora nomeou a exordial como 

execução de título executivo extrajudicial, contudo os pedidos formulados 

estão em desconformidade com o rito da execução se assemelhando ao 

procedimento do processo de conhecimento, eis porque DETERMINO a 

parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a contradição 

ora mencionada, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-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)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Em conformidade com o art. 10, do CPC, DETERMINO seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto ao pedido 

de redesignação da audiência de conciliação formulado pela parte 

requerida, sendo que a sua inércia será compreendida como 

concordância tácita. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011047-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON CARRIJO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Em conformidade com o art. 10, do CPC, DETERMINO seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto ao pedido 

de redesignação da audiência de conciliação formulado pela parte 

requerida, sendo que a sua inércia será compreendida como 

concordância tácita. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010244-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FIRMINO BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO)

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Após, manifeste-se a parte acerca de valores pendentes no 

prazo de 10 (dez) dias. Havendo a quitação do débito e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011939-21.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE SILVA SIA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIZETE BARCELO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Trata-se de execução judicial onde, após a quitação da dívida 

exequenda, houve o pedido de desbloqueio de veículos junto ao sistema 

Renajud. 2- Pois bem, efetivada a liberação da constrição conforme se 

comprova no documento anexo, não havendo manifestação das partes, 

DETERMINO à Secretaria a certificação do trânsito em julgado e posterior 

baixa com suas anotações de estilo. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000786-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO E DIAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FONSECA CUNHA OAB - GO31195 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA ALEIXO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NASCIMENTO TULHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 3. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

4. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 
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momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 6. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 7. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 8. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 9. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 11. Expeça-se o 

necessário. 12. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 3. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

4. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 65 de 573



portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 6. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 7. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 8. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 9. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 11. Expeça-se o 

necessário. 12. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012409-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEROCY FREITAS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DOS PRASERES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente na petição inserta 

no ID 11578034, eis porque DETERMINO que a parte executada, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente na secretaria deste Juizado Especial 

certidão negativa de débitos, inclusive os fiscais, do veículo indicado para 

penhora. Ultrapassado o aludido lapso temporal, competirá a parte 

exequente informar bens da parte executada passíveis de constrição 

judicial, na forma grafada na decisão contida no ID 7738502. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SOUZA BAZILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. LINO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

GIOVANI FERREIRA LINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Após compulsar detidamente os autos, reputo necessária audiência de 

instrução e julgamento, pois a lide prende-se a questões fáticas não 

demonstráveis pela via documental e que estão a exigir dilação probatória. 

Assim, não se faz possível o julgamento antecipado da lide. Posto isto, 

determino seja designada audiência de instrução e julgamento de acordo 

com a pauta do Juiz Leigo. Intimem-se as partes, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas, bem como de que, caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012530-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012530-46.2016.811.0004 Pólo Ativo: EDILEUZA MARIA 

CAMINHA DE MOURA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 
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IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYAGO NASCIMENTO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos 

autos declaração de conclusão do curso lavrada pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI, sob pena de extinção do processo ante 

a ausência do requerente na enseada conciliatória. DETERMINO que seja 

expedido ofício direcionado ao SENAI para que, no lapso temporal de 15 

(quinze) dias, informe se na data de 07/03/2018 o senhor HYAGO 

NASCIMENTO MENDONÇA esteve presente em um dos seus cursos 

oferecidos, bem como para que indique a cidade que se realizou tal 

qualificação. Igualmente, se possível, solicito a folha de frequência do dia 

susso mencionado. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002135-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDERCY ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. 2. 

Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 3. Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 4. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 5. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 6. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 7. Expeça-se o necessário. 8. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000584-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDINEY LOPES RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. Proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a promovente os benefícios da justiça gratuita nos termos da 

Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública que agende a audiência de tentativa de 

conciliação, bem como proceda à citação da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá contestar a ação 

em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada 

a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). 4. Intime-se a 

parte autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o 

não comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 5. 

Cumpra-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011280-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CHAVES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D V D INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPACE TECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Com fulcro na inteligência extraída do art. 6°, conjugado com o art. 10, 
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ambos do CPC, DETERMINO seja intimada a parte exequente para que, no 

lapso temporal de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto a petição juntada 

pela parte executada no ID 11254358. Ultrapassado o prazo concedido, 

faça conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012507-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SOARES ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012507-03.2016.811.0004 Pólo Ativo: WELLINGTON SOARES 

ALVES DOS SANTOS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Na 

contestação, o ESTADO em preliminar aduz incompetência em razão da 

complexibilidade da causa. E no mérito alega que não há que se falar em 

ilegalidade da referida cobrança, visto que não há como tributar 

separadamente cada operação da cadeia de geração de energia elétrica, 

assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a improcedência 

do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu 

que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC para: Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012860-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAMER RODRIGUES PINHEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012860-43.2016.811.0004 Pólo Ativo: NAMER RODRIGUES 

PINHEIRO DE SOUZA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Na 

contestação, o ESTADO em preliminar aduz incompetência em razão da 

complexibilidade da causa. E no mérito alega que não há que se falar em 

ilegalidade da referida cobrança, visto que não há como tributar 

separadamente cada operação da cadeia de geração de energia elétrica, 

assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a improcedência 

do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu 

que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC para: Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012870-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAZURQUIEVECZ OLIVEIROS BRESLEI PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012870-87.2016.811.0004 Pólo Ativo: MAZURQUIEVECZ 

OLIVEIROS BRESLEI PACHECO Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 68 de 573



situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Na 

contestação, o ESTADO em preliminar aduz incompetência em razão da 

complexibilidade da causa. E no mérito alega que não há que se falar em 

ilegalidade da referida cobrança, visto que não há como tributar 

separadamente cada operação da cadeia de geração de energia elétrica, 

assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a improcedência 

do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu 

que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC para: Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012858-73.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA RIBEIRO PORTO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012858-73.2016.811.0004 Pólo Ativo: ALEXANDRA RIBEIRO 

PORTO DO COUTO Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Na 

contestação, o ESTADO em preliminar aduz incompetência em razão da 

complexibilidade da causa. E no mérito alega que não há que se falar em 

ilegalidade da referida cobrança, visto que não há como tributar 

separadamente cada operação da cadeia de geração de energia elétrica, 

assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a improcedência 

do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu 

que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC para: Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012875-12.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012875-12.2016.811.0004 Pólo Ativo: JOAO EVANGELISTA 

GOMES Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS 
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cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Na 

contestação, o ESTADO em preliminar aduz incompetência em razão da 

complexibilidade da causa. E no mérito alega que não há que se falar em 

ilegalidade da referida cobrança, visto que não há como tributar 

separadamente cada operação da cadeia de geração de energia elétrica, 

assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a improcedência 

do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu 

que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC para: Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARA REGINA BUENO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - 

MT0017066A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012382-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES PARTEZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012382-35.2016.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DE LURDES 

PARTEZANI Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA INACIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JAIRO GEHM - MT0016063A 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: 14:20 (Horario de Cuiaba) , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012878-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIA TRINDADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012878-64.2016.811.0004 Pólo Ativo: AURELIA TRINDADE 

FERREIRA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 
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discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Na 

contestação, o ESTADO em preliminar aduz incompetência em razão da 

complexibilidade da causa. E no mérito alega que não há que se falar em 

ilegalidade da referida cobrança, visto que não há como tributar 

separadamente cada operação da cadeia de geração de energia elétrica, 

assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a improcedência 

do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu 

que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC para: Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012502-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. O autor não teve o esforço de sequer juntar 

qualquer prova que manifeste ao menos perfunctoriamente o vício do 

produto, 3. Fundamentação Trata-se de ação indenizatória por defeito no 

produto. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem 

complexas refogem a competência dessa esfera singela. Com efeito, os 

Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam prova 

complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se 

vê: O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo 

e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem como se apresentando 

necessária a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho 

não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor 

complexidade. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 

9.099/95, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos 

antecipatórios concedidos. 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, 30 de Junho de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COSME GOMES DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010263-67.2017.811.0004 Pólo Ativo: COSME GOMES DE 

MOURA Pólo Passivo OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou o 

serviço/produto oriundo da negativação. Na contestação, a Reclamada 

alega que a divida é devida, porém não apresenta nenhum documento, 

como contrato que justifica sua origem, alegando que inexiste dever de 

indenizar. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise 

dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 
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re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado OI S.A... a pagar a 

quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante COSME GOMES DE MOURA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-07.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA NEVES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

BRIGIDA BERNARDO REVEILLEAU OAB - SP0313034A (ADVOGADO)

 

Intime a parte exequente para que se manifeste quanto a petição 

encartada pela parte executada no ID 10721022, sob pena de extinção do 

feito. Após, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GONCALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010387-50.2017.811.0004 Pólo Ativo: GISLENE GONCALVES 

DE ANDRADE Pólo Passivo: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.2. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO, onde a parte autora aduz em 

resumo, que contratou consorcio com a Reclamada, efetuando o 

pagamento de 15 parcelas, e não podendo mais continuar pugna pela 

devolução imediata do valor pago, acrescida de juros e correção 

monetária. A Reclamada, alega que o contrato existente entre as partes 

deve ser cumprido na forma que foi contratado. Bem como, sendo o 

contrato pactuado após a Lei 11.795/08, somente cabe a restituição ao 

final do grupo. Pois bem, é incontroverso o pagamento e a ruptura do 

contrato. No entanto é certo que a devolução é devida, porém não 

imediatamente, tampouco de forma integral, como requerido, mas nos 

seguintes termos: Da taxa de administração Conforme regulamentação do 

BACEN que recebeu pela Lei 8.177/91 a competência para normatização 
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das operações de consórcio. Aliás, o BACEN editou a Circular n. 2.766/97, 

que assevera, in verbis: Art. 34. A taxa de administração será fixada pela 

administradora no contrato de adesão do consorciado, devendo ser fixado 

mesmo percentual para todos os participantes do grupo, sendo vedada 

sua alteração para maior durante o prazo de duração do grupo. § 1º. As 

associações de fins não lucrativos somente poderão cobrar as despesas 

efetivas e comprovadamente realizadas com a gestão do grupo. Nesse 

sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do 

seguinte aresto: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 

10% (DEZ POR CENTO).AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 

LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. 1. As 

administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa 

de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 

2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou 

abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha 

dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 

1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, 

DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 

1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; 

EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). . Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1115965/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 16/04/2013) 

Partindo dessas premissas, é certo que deve o consumidor se sujeitar ao 

que restou acordado no contrato. É certo, todavia, que eventual abuso 

poderá ser atacado pelo Poder Judiciário, situação jurídica que não restou 

questionada no presente caso. Da multa penal Na espécie, incabível a 

aplicação da cláusula penal por desistência. Isso porque se trata de 

consórcio de longa duração, em que houve o pagamento de poucas 

parcelas e, ainda, como é cediço,possível a substituição do consorciado. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. 

PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, INC. II DO CPC. É da parte ré o 

ônus da prova dos fatos alegados na petição inicial, já que lhe incumbe 

provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos 

termos do art. 333, inc. II do CPC. Se o réu não juntou o documento 

comprovando o encerramento do grupo, para a que a sua argüição de 

prescrição fosse apreciada, não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

ficando afastada a alegação de prescrição da ação de cobrança. JUROS 

MORATÓRIOS. Os juros moratórios são devidos apenas no caso de a 

administradora deixar de efetuar a devolução das parcelas, após o 

decurso do prazo contratual. Diante dos termos do contrato, elaborado 

pela própria administradora do consórcio, incabível a sua pretensão de 

desconsideração do que foi pactuado, para fins de incidência do disposto 

no art. 219 do CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. A correção monetária dos 

valores pagos deve ser feita desde a data dos desembolsos pelo autor, 

de acordo com o IGP-M. CLÁUSULA PENAL (REDUTOR). É inviável a 

dedução dos valores relativos à cláusula penal, visto que não 

demonstrado eventual dano sofrido pela administradora com a saída do 

consorciado. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Conforme entendimento atual do 

STJ, não há limite para fixação da taxa de administração. Contudo, diante 

da ausência de juntada do contrato, e por incontroverso, resta limitada a 

taxa de administração em 7%, conforme pedido pelo autor. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. Ainda que singelo o trabalho do patrono da parte, os 

seus honorários devem retribuí-lo com dignidade. Apelação Cível 

desprovida. Recurso Adesivo desprovido. (Apelação Cível Nº 

70052097029, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 09/05/2013) Da correção 

monetária e juros Com efeito, encerrado o grupo, após 30 (trinta) dias, 

passa a ser devido ao desistente a restituição das parcelas pagas, com 

juros moratórios de 1% ao mês. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência 

do STJ: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. 

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1 A 

restituição das parcelas pagas por desistente de consórcio deve ocorrer 

em até 30 dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do 

grupo a que estiver vinculado o participante, devendo incidir a partir daí 

juros de mora, na hipótese de o pagamento não ser efetivado. 2. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1157116/RS, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 

26/05/2011). Grifou-se. Por fim, a correção monetária deve ser aplicada a 

partir do pagamento de cada parcela a ser restituída. Fundo de Reserva 

Entendo que o Fundo de Reserva deve ser devolvido ao autor 

devidamente atualizado, neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 

11.795/08, O QUE SE DEU EM 05/02/2009. DEVOLUÇÃO QUANDO DA 

CONTEMPLAÇÃO DA COTA DESISTENTE. DEDUÇÃO DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE 

ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL 

DE 10%. DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA, AO FINAL DO GRUPO, 

CASO EXISTENTE SALDO. Inicialmente, no que diz quanto à época da 

devolução, em decorrência da desistência do consorciado, tem-se que, 

com relação aos contratos firmados a partir da vigência da Lei nº. 

11.795/08, as Turmas Recursais Cíveis firmaram entendimento que a 

devolução deverá ocorrer por ocasião do sorteio da cota desistente em 

Assembléia. Com relação à taxa de administração, a jurisprudência atual 

do STJ tem admitido a pactuação em percentual superior a 10%, devendo 

ser deduzida, por isso, no percentual contratual do valor a ser restituído 

no percentual contratado. Já quanto à cláusula, desde que limitada a 10%, 

não há ilegalidade na sua incidência. Quanto aos valores recolhidos para o 

fundo de reserva, são restituíveis ao consorciado desistente, mas 

somente ao final do grupo e se houver saldo. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004138574, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 24/04/2013)(TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004138574 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da 

Silva, Data de Julgamento: 24/04/2013, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2013) Taxa de Adesão 

Porém, já a taxa de adesão deverá ser abatida, nos mesmo sentido que a 

taxa de administração. Dessa forma, o autor tem direito a restituição, 

conforme fundamentado acima. 4. DOS PEDIDOS Ante o exposto, com 

amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL a pretensão contida na inicial para o fim de determinar que a 

empresa ré restitua, no máximo, após 30 (trinta) dias após o encerramento 

do grupo,as parcelas pagas pela reclamante, na seguinte forma: a) Com 

juros moratórios de 1% ao mês a partir do 31º dia do encerramento do 

grupo; b) com correção monetária -INPC- a partir de cada desembolso; c) 

sem a incidência da cláusula penal; d) com abatimento da taxa de 

administração e taxa de adesão prevista no contrato; e) com abatimento 

dos valores de seguro previsto no contrato. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010517-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE SILVA DA MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO BARRA 

DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS RUA 

RUA FRANCISCO LIRA , 1051, SENA MARQUES - BARRA DO GARÇAS 

Numero do Processo: 0010517-16.2016.811.0004 Polo Ativo: ROSIMERE 

SILVA DA MOTA Polo Passivo: TIM CELULAR S/A Tendo em vista o não 

cumprimento de sentença por parte da executada, bem como os pedidos 

confeccionados pela parte exequente, em observância ao disposto no art. 

52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com o art. 513 do CPC, 

observando os princípios orientadores da celeridade e da 

informalidade,DETERMINOseja intimado o executado para no prazo 

previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 
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do § 1º do mencionado artigo 523. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT Fernando da Fonsêca Melo Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010517-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE SILVA DA MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO BARRA 

DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS RUA 

RUA FRANCISCO LIRA , 1051, SENA MARQUES - BARRA DO GARÇAS 

Numero do Processo: 0010517-16.2016.811.0004 Polo Ativo: ROSIMERE 

SILVA DA MOTA Polo Passivo: TIM CELULAR S/A Tendo em vista o não 

cumprimento de sentença por parte da executada, bem como os pedidos 

confeccionados pela parte exequente, em observância ao disposto no art. 

52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com o art. 513 do CPC, 

observando os princípios orientadores da celeridade e da 

informalidade,DETERMINOseja intimado o executado para no prazo 

previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT Fernando da Fonsêca Melo Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000380-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTIANE PORTELLA FONTES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIRLENE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 22/05/2018 Hora: 12:00 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA YASMINY FARIAS 02973672180 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JESSYKA 

DE FREITAS CAMARGOS - MT0021776A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 27/06/2018 Hora: 15:40 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000381-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012993-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAZA AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - MT0008083A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 27/06/2018 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000735-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RODRIGUES CABRAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO SILVEIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a exequente para apresentar cálculo atualizado da dívida no 
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prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Após, faça 

os autos conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011200-48.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA BRASIL ATUAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de pedido de constrição de bens feito por ANDRÉ LUIS 

NASCIMENTO DA SILVA, em atendimento ao despacho proferido nos 

autos da presente ação que encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, em face de EDITORA BRASIL ATUAL. 2- Em suas razões, 

pleiteia o bloqueio de bens dos sócios da executada, sustentando a 

possibilidade da constrição direta, sem o crivo da desconsideração da 

personalidade jurídica, sob alegação de tratar-se de microempresa 

posteriormente transformada em empresa individual de responsabilidade 

limitada. 3- Pois bem, inicialmente cumpre destacar que a presente rusga 

trata de relação de consumo, onde houve a condenação de empresa 

enquadrada no art. 44, inciso II do códex civil e, valendo-se da 

interpretação conjugada ao art. 28, § 5º do digesto código consumerista, 

verifica-se que para alcançar os bens dos sócios da empresa executada, 

há a necessidade da instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

conforme leciona as disposições transitórias do Código de Processo Civil, 

mirada em seu artigo 1.062. 4- Conforme se observa nas alegações e 

documentos trazidos pela exequente, apurou-se a transformação da 

empresa DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA – ME, sociedade 

empresária limitada, em DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS EIRELI, o que 

não trás modificações ou prejuízos aos direitos dos credores conforme 

leciona o artigo 1.115 do Código Civil contudo, nos mesmo nos casos em 

que o empresário individual for de responsabilidade limitada, enquadrado 

no mencionado art. 44, VI da Lei 10.406/02, com a alteração trazida pela 

Lei 12.441/2011, por se tratar de pessoa jurídica, a responsabilização do 

empresário pessoa física exigirá a observância das regras para a 

desconsideração da pessoa jurídica e o redirecionamento da execução 

para o patrimônio pessoal do empresário, estará condicionado à 

demonstração dos requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. 5- Ex 

positis, para que haja a responsabilização dos sócios da executada e 

consequente alcance de seus bens conforme pleiteado pela exequente, 

necessária a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica previsto no art. 50 do CC, nos moldes inseridos nos 

artigos 133 e 134 do CPC, eis porque, INDEFIRO o pedido de penhora 

direta dos bens em nome dos sócios da empresa executada, ante a 

ausência dos requisitos autorizativos. 6- Intime-se a parte para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, após faça os autos conclusos. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE BEZERRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 

Destarte, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso em apreço esteja presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. Com efeito, volvendo-me ao caso 

em apreço, impende-se destacar que os cheques pretensamente 

protestados e negativados foram devolvidos pela instituição bancária pelo 

motivo 21, qual seja, cheque sustado ou revogado pelo emitente ou 

portador, conforme se infere do art. 6°, da Resolução 1.631/89, de lavra 

do Banco Central do Brasil. Assim, malgrado tenha o requerente noticiado 

que houve desacordo comercial, em juízo de cognição sumária, infiro que 

a mera sustação dos cheques não constitui óbice ao seu protesto, em 

especial no caso dos autos, por não haver documentos hábeis a 

demonstrar o indigitado desacordo no negócio que deu origem à emissão 

dos mesmos, afastando a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3- 

No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar 

que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo 

fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes. 4- Em que pese os conteúdos 

díspares das correntes, compreendo que no âmbito dos procedimentos do 

juizado especial e nos processos em que não se lança decisão 

saneadora, o momento adequado é quando da prolação da sentença, vez 

que a regra da inversão se presta a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que nos 

procedimentos onde não se é possível deitar uma decisão saneadora 

definindo as provas que as partes devem produzir, as regras da inversão 

do ônus da prova são de julgamento da causa e somente após a instrução 

do feito, no momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a 

afirmar se existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de 

inversão do ônus da prova. Neste sentido já se manifestou o STJ, v.g.: 

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE 

JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 

INEXISTÊ-NCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à 

possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no momento de proferir a 

sentença numa ação que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil 

moderno enfatiza, como função primordial das normas de distribuição de 

ônus da prova, a sua atribuição de regular a atividade do juiz ao 

sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um 

julgamento por presunção, essas regras devem ser aplicadas apenas de 

maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, têm o dever de 

colaborar com a atividade judicial, evitando-se um julgamento por 

presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de 

maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não pertencem à 

parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 4. O 

processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja possível 

às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a um 

resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 
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inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

– RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 – 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 6- Frente ao exposto e consubstanciado 

no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, tendo em vista que a parte autora não apresentou 

conteúdo probatório para evidenciar a probabilidade do direito. 7- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12- Expeça-se o necessário. 13- Cumpra-se.
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JAIRO GEHM - MT0016063A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 26/06/2018 

Hora: 14:20 (Horario de Cuiaba) , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.
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SANDRO SANTANA PINTO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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
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(REQUERIDO)
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WELITON 

MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - MT0014005A, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 04/06/2018 Hora: 12:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.
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LUZIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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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 
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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
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ODAIR CORREA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.
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PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS (REQUERENTE)
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LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)
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ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)
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PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

1. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a 

parte executada realizou o depósito parcial do valor da dívida exequenda. 

2. Assim sendo, tendo em vista que o montante depositado pela parte 

executada se trata de valor incontroverso, DETERMINO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará em prol da parte 

exequente, devendo a secretaria observar os poderes contidos na 

procuração juntada pelo douto causídico que representa os interesses 

desta. 3. Por fim, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos o cálculo atualizado do débito, com a posterior intimação 

da parte executada para que concretize, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com o pagamento do valor remanescente, sob pena de multa na razão de 

10% (dez por cento) sobre este valor (art. 523, §2°, do CPC). Havendo 

pronto pagamento integral do débito feito pessoalmente ao credor no 

prazo preconizado, ou, sendo o caso do devedor realizar o pagamento em 

juízo, competirá à secretaria proceder à intimação daquele para 

manifestar-se no bojo do feito, extinguindo-se a execução por sentença 

logo em seguida, nos ditames fincados pelo art. 924, inciso II, c/c o art. 

925, ambos do CPC. 4. Decorrido o prazo, não havendo o pagamento 

integral da dívida, promova a conclusão para o manejo das ferramentas 

eletrônicas de constrição de bens em prol da parte exequente, consoante 

determina o art. 835, do CPC. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE OLIVEIRA GOULART (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)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 
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da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . 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 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANTILHA FERREIRA DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . 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 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMIN BALDOR UEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA (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)

 

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 pedido, 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 maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não 

realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 
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consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 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: 1000280-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS REIS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 29/06/2018 Hora: 12:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO KLEIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GOMES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-47.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 29/06/2018 Hora: 13:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZALENE DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURAILDES PIRES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RINALDO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A, 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 246945 Nr: 4197-13.2017.811.0004

 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): Mateus Tavares Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 SENTENÇAT.C.O n.: 4197-13/2017 (cód. 246945).DEFIRO a cota 

ministerial encartada aos autos, DETERMINANDO desde já o 

ARQUIVAMENTO dos autos referentes à contravenção penal de 

pertubação do sossego, devendo a Secretaria do Juizado proceder às 

baixas e anotações necessárias, o que somente poderá ocorrer após o 

trânsito em julgado desta decisão, inclusive no que toca ao arquivamento 

em si, observando-se o disposto no indigesto art. 18 do CPP.6.No tocante 

ao crime de ameaça, em consonância com o termo de audiência preliminar, 

acostado à fls. 25 dos autos, no qual a vítima manifestou expressamente a 

intenção de se retratar da representação outrora ofertada, tendo como 

uma das causas de extinção da punibilidade a retratação do agente (art. 

107, VI, do CP), razão pela qual acolho a manifestação do Parquet, 

DECLARANDO, 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 

no evento em apreço (art. 67, II, do CPP).7.Após, vista ao Ministério 

Público. 8.Sem custas, consoante dicção dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995.9.Expeça-se o necessário.10.Intime-se.11.Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 22 de janeiro de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 215872 Nr: 392-86.2016.811.0004

 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): Gelson Aladi Krabbe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 SENTENÇA

Processo nº: 392-86.2016.811.0004 (Cód. 215872)

Vistos, etc.

1. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelo autor do fato Gelson Aladi Krabbe, dos crimes de resistência 

(art. 329 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), fatos ocorridos em 19 

de outubro de 2015.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as condições a ele 

imposta, razão pela qual, DECLARO, 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. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Ciência ao Ministério Público.

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, 06 de março de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 262329 Nr: 14448-90.2017.811.0004

 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): Paulo Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 SENTENÇA

Processo n°: 14448-90/2017 (Cód. 262329)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. Trata-se de um termo circunstanciado de ocorrência instaurado em 

desfavor de Paulo Henrique da Silva, visando apurar a eventual prática do 

crime de lesão corporal culposa no trânsito, tipificado no artigo 303 do 

Código de Trânsito Brasileiro, contra Diane Pereira de Lima, fato ocorrido 

em 26.08.2017.

 3. É o relato. Decido.

4. O fato típico narrado amolda-se, em tese, a crime cuja ação penal 

somente se procede mediante representação do ofendido, tendo como 

uma das causas de extinção da punibilidade a renúncia do direito de 

representação, consoante dicção do Enunciado 113 do FONAJE, 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 

no evento em apreço (art. 67, II, do CPP), vez que a vítima foi devidamente 

intimada para audiência preliminar e não compareceu, implicando assim em 

renúncia tácita (fls.37).

5. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

7. Notifique-se o Ministério Público.

8. Publique-se.

9. Registre-se.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 11 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 234000 Nr: 12013-80.2016.811.0004

 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): Weuller Raniery Vasco Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA MARIA VASCO 

REIS - OAB:21362/O

 SENTENÇA

Processo nº: 12013-80.2016.811.0004 (Cód. 234000)

Vistos, etc.

1. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelo autor do fato Weuller Raniery Vasco Dias, do crime de 

desobediência (art. 330, do CP), cujo fato teria ocorrido em 18 de Agosto 

de 2016.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as condições a ele 

impostas, razão pela qual, DECLARO, 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. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Ciência ao Ministério Público.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 255255 Nr: 9765-10.2017.811.0004

 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): Katriny Pereira Pedrosa, Rhanderson Lopes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 
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Scotton - OAB:MT 20.659

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência instaurado para 

apurar a eventual prática, pelos autores do fato Katriny Pereira Pedrosa e 

Rhanderson Lopes da Silva, do crime de injúria (art.140 do CP), cujo fato 

teria ocorrido em 23 de maio de 2017, em desfavor de Kelly Bueno Dias.

2. Perscrutando os autos em epígrafe, constato que a pretensa vítima, em 

audiência preliminar, renunciou seu direito público de ação em desfavor do 

autor do fato Rhanderson Lopes da Silva, pugnando pelo prosseguimento 

da persecução penal privada apenas em relação à Katriny Pereira 

Pedrosa (fls. 56).

3. Ocorre que, por força do artigo 49 do CPP, a renúncia ao exercício do 

direito de queixa em relação a um dos autores do crime se estenderá aos 

demais, razão pela qual acolho a manifestação do parquet, DECLARO, 

com arrimo no art. 49 do CPP, art. 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, 

c/c art. 104 do CP, c/c art. 107, V, do CP, extinta a punibilidade de Katriny 

Pereira Pedrosa e Rhanderson Lopes da Silva, não implicando este 

decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque 

nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP).

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Cientifique-se o Parquet.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de janeiro de 2017.

FERNANDO DA FONSÊCA MELO

Juiz de Direito

RPS - FFM

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 251801 Nr: 7532-40.2017.811.0004

 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): Iris Barbosa Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 DECISÃOT.C.O n.: 7532-40/2017 (cód. 251801).DEFIRO a cota ministerial 

encartada aos autos, DETERMINANDO desde já o ARQUIVAMENTO dos 

autos referentes ao delito de Ameaça, devendo a Secretaria do Juizado 

proceder às baixas e anotações necessárias, o que somente poderá 

ocorrer após o trânsito em julgado desta decisão, inclusive no que toca ao 

arquivamento em si, observando-se o disposto no indigesto art. 18 do 

CPP.6.No tocante ao Crime de Injúria, o fato típico narrado amolda-se, em 

tese, ao crime capitulado no art. 147 do Código Penal, cuja ação somente 

se procede mediante representação (art. 145 do CP) tendo como uma das 

causas de extinção da punibilidade a decadência pela incúria no exercício 

do direito de representação (art. 107, IV, do CP c/c ar. 38 do CPP), razão 

pela qual acolho a manifestação do Parquet, DECLARANDO, 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 não houve manifestação da vítima ofertando representação 

contra a autora do fato.7.Após, vista ao Ministério Público. 8.Sem custas, 

consoante dicção dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.9.Expeça-se o 

necessário.10.Intime-se.11.Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 05 de 

dezembro de 2017.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 230609 Nr: 9485-73.2016.811.0004

 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): Ladslau César Sidoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Intimação do advogado do autor do fato para que junte aos autos o 

comprovante de depósito da primeira parcela da transação penal, uma vez 

que só foram comprovadas as parcelas 2, 3, 4 e 5.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA (REQUERIDO)

MOTOGARCAS CONCESSIONARIA HONDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo efetivado 

entre a parte autora e a Requerida MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, 

nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, caput, do 

CPC, HOMOLOGO por sentença, para que surta todos os efeitos legais e 

de direito. 2- Sem custas. 3- Proceda a Secretaria com as alterações 

pertinentes e após, certifique-se a tempestividade do recurso interposto, 

fazendo conclusos para deliberações. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- 

Intime-se. 7- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012110-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR TAVARES PAULETTI OAB - MT0020454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LYETE ANTUNES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 490 do CPC, c/c art. 38, última 

parte, da Lei 9.099/1995. 2- Em face da inércia da parte exequente diante 

do despacho que comunicou a ineficácia da citação da parte executada, 

com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 

9.099/95, julgo EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 3- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 4- Após o trânsito em julgado 

providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 5- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 6- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012260-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANA ROSA DE ARAUJO OAB - GO0030931A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 490 do CPC, c/c art. 38, última 

parte, da Lei 9.099/1995. 2- Em face da inércia da parte exequente diante 

do despacho que comunicou a ineficácia da citação da parte executada, 

com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 

9.099/95, julgo EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 3- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 4- Após o trânsito em julgado 

providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 5- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 6- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000356-56.2018.8.11.0004
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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:

ANNE FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. 2. Manuseando 

os autos, observo que a execução tem como lastro o contrato de locação 

de imóvel residencial, 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 

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 

parágrafo 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. P.R. I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000628-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI VANESSA BORRER DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial proposta contra 

consumidor residente em município situado em área não abrangida por 

esta comarca, de tal sorte que este juiz não é competente para apreciar à 

causa. Com efeito, mesmo sem grafar a narrativa dos fatos, existem 

indícios de que há relação consumerista entre os contendores, sendo que 

este magistrado compreende ser a relação jurídica em apreço regulada 

pelo CDC, tendo em vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação 

ser regida pelo disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem 

sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - 

Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão 

pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no 

domicílio do consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 

127626/DF AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

2013/0098110-0, Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A 

Corte de origem decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido 

de que, em se tratando de matéria de consumo, a competência é o 

domicílio do consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a 

ação que verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor 

é domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 
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CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. 6. P.R. I. 7. Cumpra-se. Barra do Garças-MT.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011046-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RAMALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “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.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEY CASEMIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011997-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FARIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “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.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 
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AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002192-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BARBOSA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROBERTO SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A ação demarcatória possui rito específico, regido pelo artigo 574 e 

seguintes do CPC, cuja concatenação de atos é incompatível com a liturgia 

do Juizado Especial, de tal sorte que o intento da parte autora não é digno 

de albergamento nesta justiça especializada. 2. Frente ao exposto, 

INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 51, II, da 

Lei 9.099/95, não implicando esta sentença em óbice na nova propositura 

da demanda, caso devidamente comprovada sua pertinência para trâmite 

na via ora eleita. 3. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 4. P.R. I. 5. Cumpra-se. 

Barra do Garças-MT.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CARLA SILVA ROSA VALOES METELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB - RS0066393A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ville renault rio preto - concessiónaria (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARINI BORGES OAB - SP365419 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000641-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON NERIS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010794-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR EDUARDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAYHARA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

DANILLO CAMPOS VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO BELAFONTE BARROS OAB - MG79396 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO VINICIUS PESSOA GUEDES (REQUERIDO)

RONALDO DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010862-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VINICIUS SABINO SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011892-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILCLENE JANINA DE ALMEIDA (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000650-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON ALVES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IARA LOPES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CRISTINA SENA DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012965-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FREITAS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001870-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Abril de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GOMES TAETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 
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extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. 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, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000726-69.2017.8.11.0004

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:

DANIELA RODRIGUES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Abril de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Abril de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Abril de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Abril de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000178-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAISE VITORINO BERTUCCI HASSEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

JENAINA NASSER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 
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38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. 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, 26 de Abril 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA COSTA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. 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, 26 de Abril 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002014-52.2017.8.11.0004

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:

RENATO SOUSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. 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, 26 de Abril 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002085-54.2017.8.11.0004

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:

SIDNEI PEREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 26 de Abril de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000424-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL GUINCHO E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas a tutelas eventualmente concedidas 

nos autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012764-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo quedou-se inerte, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 4- Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da 

rusga, julgo com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da 

Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 6- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se certidão de 

dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o 

requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em 

nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito 

em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias 

e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, registre-se, intime-se. 10- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011420-51.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DULCELINA CANTUARIO DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO)

ELVICKSS LIMA ALVES OAB - MT16894/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRAFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da dívida e 

posterior levantamento dos valores devidos,; Intimada a exequente para 

se manifestar acerca de valores remanescentes, a mesma quedou-se 

inerte, razão pela qual, nos termos do art. 924, I, bem como atento ao 

disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil, mediante o 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declarando 

EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 2- Publique-se. 3- Registre-se. 4- Intime-se. 5- 

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000983-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

 

Número do Processo: 1000983-54.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

HUBERTO CEZAR DE ARRUDA MACHADO REQUERIDO: DANIELA 

MENEGUCCI Vistos etc. Trata-se de Ação de Oferta de Alimentos proposta 

por Huberto Cesar de Arruda Machado em favor de Maria Menegucci 

Machado, representada por sua genitora Daniela Menegucci, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra a parte autora, em 

síntese, que manteve relacionamento com a representante legal da 

requerida e que desde o nascimento da criança arca espontaneamente 

com diversas despesas e presta assistência moral e material. Assevera 

que propôs a presente demanda para ofertar alimentos na quantia de 01 

(um) salário mínimo em favor de Maria Menegucci Machado. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. Processe-se em 

segredo de justiça. Admito a emenda à inicial. Arbitro alimentos provisórios 

na quantia de 01 (um) salário mínimo vigente, a partir da citação para 

comparecimento à audiência de conciliação/mediação, até o dia 10 de 

cada mês, mediante depósito em conta bancária a ser informada pela 

representante da requerida. Cite-se e intime-se a Requerida para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 
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de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Deverão constar do mandado de citação as disposições 

insertas no art. 695 e parágrafos do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 25 de abril de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184495 Nr: 4934-78.2015.811.0006

 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: MGSM, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor das certidões juntadas às folhas retro, intime-se a 

parte autora, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, à conclusão, para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 65486 Nr: 2979-90.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO 

SILVA - OAB:OAB/MT 5673, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 Vistos, etc.

Indefiro o primeiro pedido petitório de fls. retro, e defiro a suspensão do 

feito por 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, intime-se a 

requerente Mirtes Gisella Biacchi Belle Turdera para que acoste aos autos 

guias de ITCMD.

Com a juntada das guias, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189447 Nr: 7893-22.2015.811.0006

 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: ACMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a informação do exército em resposta ao ofício nº 065 – 

Sect.3/Div Pes/2º B de fls. 152/168 informando a impossibilidade de inserir 

a requerente no plano de saúde do Exército (FUSEx), intime-se o 

executado para comprovar no prazo de 48 horas o cumprimento do 

acordo sob pena de prosseguimento da execução.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176028 Nr: 10655-45.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FKDA, VTDNA, EPDNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Oficie-se a fonte pagadora 

do requerente para que sejam cessados os descontos em folha de 

pagamento deste.Sem custas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 40323 Nr: 5474-15.2004.811.0006

 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: SADAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF, MF, AF, JF, VF, AF, SF, SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que esta Magistrada estará participando de Curso 

promovido pelo ESMAGIS-MT na Cidade de Cuiabá/MT, redesigno 

audiência para o dia 30 de maio de 2018, às 15h30min.

Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005055-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA DE DIRCEU MAGALHAES ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE SALES DE OLIVEIRA OAB - MT20325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1005055-21.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARILIA 

DE DIRCEU MAGALHAES ORTEGA Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial 

proposto por Marília de Dirceu Magalhães Ortega e Luiz Guilherme 

Magalhães Ortega no intento de obter autorização judicial para auferir 

levantamento de valores não sacados em vida pelo de cujus Rinaldo 

Ortega. Aduzem as requerentes que são herdeiros de Rinaldo Ortega, 

falecido em 16 de fevereiro de 2015. Requisitadas informações à agência 

local do Banco do Brasil, confirmou-se a existência de valores nas contas 

de titularidade do falecido (ID 11467411 e 11552597). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que há nos autos demonstração 

de que as requerentes são efetivamente herdeiros do “de cujus”, 

consoante se observa por meio dos documentos que instruíram a exordial. 

A Lei n° 8.036/90, em seu artigo 20, inciso IV, dispõe que a conta 

vinculada (FGTS) poderá ser movimentada quando advir o falecimento do 

trabalhador, pagando-se a seus dependentes ou as pessoas indicadas 

em alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento. Sobre a 

matéria já se decidiu: "ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO - IRMÃO - COMPROVAÇÃO DA 
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INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Comprovada a inexistência de outros herdeiros do 

falecido titular de conta corrente e poupança em instituições financeiras, 

cabível a concessão de alvará judicial para levantamento de pequenos 

valores existentes em contas de titularidade do falecido". (Ap 

155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)” É certo que se 

afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, haja vista que 

se trata de questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos 

documentos já acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando Marília de Dirceu Magalhães Ortega e Luiz Guilherme 

Magalhães Ortega, devidamente qualificados nos autos, a levantar o saldo 

existente nas contas bancárias e PIS/PASEP vinculadas em nome do “de 

cujus” Rinaldo Ortega, na proporção exata para cada herdeiro. Expeça-se 

o necessário. Sem custas, haja vista que os Requerentes são 

beneficiários da Justiça Gratuita. Transitado em julgado e observadas as 

cautelas legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cáceres, 27 de abril de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001908-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PAULINO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

segurado lider dois consorcios (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, 27 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001922-34.2018.8.11.0006

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:

SILVIA VILLARROEL AVILES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de abril 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

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

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

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

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

corrigido ou completado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163041 Nr: 333-63.2014.811.0006

 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: ROGÉRIO WIDAL DE MIRANDA, JACINTA DE ALMEIDA 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Autos n. 333-63.2014.811.0006 – Código n. 163041SENTENÇA [...] .III – 

Dispositivo Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para declarar o domínio de ROGÉRIO WIDAL DE MIRANDA e sua 

esposa JACINTA DE ALMEIDA MIRANDA sobre o Lote Urbano n. 09 da 

Quadra G, situado no Loteamento denominado Vista Alegre, com área de 

468m2, registrado no cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, sob a 

matrícula nº 26.940 às fls. 228 do Livro nº 02 – p-1.Por conseguinte, 

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 o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 

85, §2º do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE mandado para o registro 

da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, ressaltando-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de modo que tal benesse compreende os emolumentos 

cartorários respectivos, na forma do art. 98, 1º, inciso IX, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da certidão do trânsito 

em julgado e da planta do imóvel (fl. 115) ao Cartório de Registro de 

competente para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.Em seguida, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 25 de abril de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165800 Nr: 2857-33.2014.811.0006

 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: AIRTON ESPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, ADELINA 

LUIZA DE JESUS FAGUNDES, GETULIO DE JESUS FAGUNDES, IVARNETE 

DE JESUS FAGUNDES, LAUDICÉIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES, 

ELENIR FERREIRA DA SILVA FAGUNDES, VALDINEI DA SILVA ALVES, 

JARBAS DE JESUS FAGUNDES, ROMILDA FAGUNDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 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.115/122).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12831 Nr: 2300-37.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFT ART INFORMÁTICA LTDA, JARBAS DE 

SOUZA PIRES, EDIENE CINTRA PIRES, IBRAIM ATALA, ELZIRA PIRES 

ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 DECISÃO (...) 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo INDEFERE o 

pedido de desbloqueio das contas bancárias de Jarbas de Souza Pires, 

seja porque o valor bloqueado não atingir o limite de 30% do salário 

auferido, seja porque não restou comprovada que a outra conta em que 

incidiu a constrição se trata de conta poupança. 2 – Por outro lado, com 

relação aos executados Ibraim Atala e Elzira Pires Atala, este Juízo 

MANTÉM A PENHORA do valor correspondente a 30% sobre o seu 

rendimento salarial, de modo que, comprovado o rendimento líquido de R$ 

16.841,11, deverá ser mantida a penhora do valor líquido de R$ 5.052,33, 

sendo certo que será promovido o desbloqueio do valor remanescente (R$ 

11.788,78) à conta bancária dos executados, conforme documento a 

seguir juntado. 3 - INTIMEM-SE as partes acerca da vertente decisão, 

devendo a parte exequente manifestar-se, no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender pertinente, esclarecendo ainda se possui 

interesse em requerer a averbação de penhora junto à folha de 

pagamento do devedor, no limite de 30% de seus rendimentos para 

retenção direta na fonte pagadora. 4 – Independentemente das 

providências anteriores, PROSSIGA-SE com o cumprimento das 

determinações constantes nos itens 2 e seguintes da decisão de fls. 

203/204. 5 – CUMPRAM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170677 Nr: 6788-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CREPALDI KAWAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24.497-OAB-PR, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:67.721 OAB/SP

 Código: 170677

DESPACHO

1 – Considerando a petição da parte executada à fl. 421 e a petição da 

parte exequente à fl. 422 dos autos, onde informam o desinteresse pela 

realização de audiência de conciliação anteriormente agendada, este juízo 

DEFERE o pedido das partes e determina a retirada de pauta da audiência 

de conciliação.

2 – Oportunamente, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário 

n. 573.232/SC e a tese exarada no recente Recurso Extraordinário n. 

612043/PR , ambos sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio do Colendo 

Supremo Tribunal Federal, INTIME-SE a parte exequente por meio de seu 

advogado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a filiação do 

consumidor junto ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC 

anterior à propositura da demanda de conhecimento que originou o título 

executivo judicial, bem como o domicílio no âmbito da jurisdição do órgão 

julgador deste processo.

 3 – Em seguida, CERTIFIQUE-SE o prazo acima ou PROCEDA-SE a juntada 

de eventual manifestação do exequente.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163041 Nr: 333-63.2014.811.0006

 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: ROGÉRIO WIDAL DE MIRANDA, JACINTA DE ALMEIDA 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Autos n. 333-63.2014.811.0006 – Código n. 163041

SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária de imóvel urbano ajuizada 

por ROGÉRIO WIDAL DE MIRANDA e sua esposa JACINTA DE ALMEIDA 

LUIZ CARLOS DE JESUS, todos qualificados no encarte processual.(...)

III – Dispositivo

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de ROGÉRIO WIDAL DE MIRANDA e sua esposa 

JACINTA DE ALMEIDA MIRANDA sobre o Lote Urbano n. 09 da Quadra G, 

situado no Loteamento denominado Vista Alegre, com área de 468m2, 

registrado no cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, sob a 

matrícula nº 26.940 às fls. 228 do Livro nº 02 – p-1.

Por conseguinte, 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 o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.

 EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis competente, ressaltando-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, de modo que tal benesse 

compreende os emolumentos cartorários respectivos, na forma do art. 98, 

1º, inciso IX, do CPC.

 Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da certidão do 

trânsito em julgado e da planta do imóvel (fl. 115) ao Cartório de Registro 

de competente para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180124 Nr: 2340-91.2015.811.0006

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CAIRES, CLEUZA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO PEREIRA, LUCINEI BENTO 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n. 2340-91.2015.811.0006 – Código n. 180124

SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária de imóvel urbano ajuizada 

NELSON CAIRES e sua esposa CLEUZA FERNANDES em desfavor de 

MIGUEL ARCANJO PEREIRA e LUCINEI BENTO DA LUZ, todos qualificados 

no encarte processual.(...)

III – Dispositivo

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de NELSON CAIRES e sua esposa CLEUZA 

FERNANDES sobre o Lote Urbano n. 1.220, situado Na Rua Tiradentes, 

Bairro: Centro, com área de 267,73m2 (duzentos e sessenta e sete metros 

quadrados e setenta e três centímetros), registrado no cartório do 1º 

Ofício da Comarca de Cáceres, sob a matrícula nº 17.413 às fls. 139 do 

Livro nº 2 -M-2.

Por conseguinte, 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, CONDENAM-SE os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.

 EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

 Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da certidão do 

trânsito em julgado e da planta do imóvel (fl. 68) ao Cartório de Registro de 

competente para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159795 Nr: 7574-25.2013.811.0006

 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: AURELIANE ROSA DA SILVA-ME, ARRENIUS DA SILVA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:, RENATO 

CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Código n. 159795

DESPACHO

1 – DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão 

de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono que assiste 

a parte autora.

2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, promovendo-se as 

anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos autos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142085 Nr: 11864-54.2011.811.0006

 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: SICREDI SUDOESTE-COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC.DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSÓRIO FERREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n. 11864-54.2011.811.0006 – Código n. 142085

SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por SICREDI SUDOESTE – 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE MT em face de OSÓRIO FERREIRA DE CAMPOS, ambos já 

qualificados no encarte processual, pretendendo o recebimento da dívida 

referente à Cédula de Crédito Bancário de fls. 33/38.(...)

III – Dispositivo

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 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, 26 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 186909 Nr: 6300-55.2015.811.0006

 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: WANDERSON CALIL CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDENIR MOREIRA FONTANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Autos n. 6300-55.2015.811.0006 – Código n. 186909

SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se de Ação de Usucapião de imóvel urbano ajuizada por 

WANDERSON CALIL CAMARGO em desfavor de WALDENIR MOREIRA 

FONTANELLI, todos qualificados no encarte processual.(...)

III – Dispositivo

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de WANDERSON CALIL CAMARGO sobre o Lote 

urbano n. 08 da Quadra 39, situado no Loteamento: Jardim Cidade Nova, 

com área de 450m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), 

registrado no cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, sob a 

matrícula nº 10.007, fl. 209, livro 2.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, 

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

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.

 Em relação aos honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida.

 EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

 Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da certidão do 

trânsito em julgado e da planta do imóvel (fl. 44) ao Cartório de Registro de 

competente para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.

INTIME-SE o Ministério público acerca da sentença.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167140 Nr: 3988-43.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.R.C., JORGE ALVES CASSIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Autos n. 3988-43.2014.811.0006 - Código n. 167140

SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada por 

BRUNO RIGONI CASSIANO, menor, representado pelo genitor Jorge Alves 

Cassiano, em face de UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos. (...)

III – Dispositivo

Posto isso, este Juízo ACOLHE a pretensão deduzida pela parte autora, 

razão por que CONDENA a parte demandada a efetuar a transferência do 

autor para hospital que atenda às necessidades do seu estado de saúde, 

conforme decisão de fls. 25/29.

Por conseguinte, este Juízo TORNA DEFINITIVA a tutela antecipada 

deferida às fls. 25/29.

CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC.

 Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de abril de 2018.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176299 Nr: 10874-58.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER FERREIRA GONÇALVES & CIA LTDA 

ME, VAGNER FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 176299

 DECISÃO

1 – Considerando o deferimento da tutela recursal, no agravo de 

instrumento n. 1014294-67.2017.8.11.0006, às fls. 90/92-v, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente de fls. 76/77, a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor de R$ 36.050,13 (conforme r. decisão de 

fls. 90/92-v), 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 – Havendo constrição patrimonial na diligência promovida, INTIME-SE o 

executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 17 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176076 Nr: 10676-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SEBASTIANA SILVA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos nota-se que a certidões de fls. 185 e 187, está 

equivocada porquanto o exequente havia se manifestado às fls. 182/184, 

requerendo aplicação de multa, honorários e bloqueio em face da 

executada, sendo que o impulso correto seria remeter os autos conclusos 

análise.

2 – Verifica-se que a parte devedora foi devidamente intimada às fls. 177, 

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. 182/184, 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.

3 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 17 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5046 Nr: 342-84.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DA SILVA, FRANCISCO PEDRO DO 

NASCIMENTO, VANILDO CORADETE RAMPASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante da ausência de localização da parte executada e das buscas 

infrutíferas, o exequente pugnou às fls. 356/360 pela realização de 

arresto online de valores, pelo sistema BACENJUD.

No ponto, em que pese entendimento anterior deste Juízo, a fim de 

adequar a corrente jurisprudencial predominante, promove a sua 

alteração, no sentido de deferir o pleito formulado pela parte exequente.

(...)

Posto isso, este Juízo DEFERE o pedido de arresto pelo sistema 

"BACENJUD" até o valor da execução (fls. 357-v/360) devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Caso exitosa a tentativa de constrição do item 1, PROMOVA-SE a 

vinculação do valor arrestado aos vertentes autos.

3 – Diante do edital de citação expedido às fls. 351, NOMEIO a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso como curador especial dos executados 

Francisco Pedro do Nascimento e Mauro da Silva, a qual deverá ser 

intimada pessoalmente para apresentar resposta em favor dos aludidos 

réus, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC.

4 – Decorrido o prazo supra, INTIME-SE o exequente para dar andamento 
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ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

6 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007435-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HURTADO GARCIA (RÉU)

NIVALDO HURTADO (RÉU)

LÚCIA HURTADO GARCIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID 12895408). Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 27 de abril de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001400-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001400-41.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ALEXANDRA DE OLIVEIRA Vistos, 

etc. Intime-se o devedor, Aymoré Crédito, financiamento e investimento 

S/A, na pessoa de seu advogado (art. Art. 513, §2°, I do CPC), a fim de 

que este efetue o pagamento da dívida - ID Num. 11086429 - no prazo de 

15 (quinze) dias, na forma prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue 

o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa 

(10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o 

pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, §2°). Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (art. 523, §3°). Decorrido 

o prazo sem o pagamento, expeça-se o necessário sem prejuízo da 

realização de diligências no sistema RENAJUD e BACENJUD, para as quais 

deverá ser feito conclusão do feito após a expedição do mandado de 

penhora, avaliação e demais atos. Pondero que a parte Aymore tem a 

faculdade de manifestar pela dedução da quantia executada sobre o 

depósito efetuado pela parte Alexandra. Tendo já efetuado a quitação do 

contrato, e a sentença transitada em julgado, providencie a parte Aymore 

a baixa do gravame, como postulado na petição de id. Num. 11539675, n 

prazo de 05 dias. Cumpra-se. Cáceres, 27 de abril de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006887-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE ALMEIDA LOBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006887-89.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE MARIA DE ALMEIDA LOBO Vistos etc. Reoportunizo o autor a 

cumprir a intimação anterior de modo a implementar o regular andamento 

do feito, sob pena de não o fazendo incorrer no abandono da causa, 

resultando então na extinção do processo sem resolução de mérito. Fica 

anotado o prazo de dez dias para as providências necessárias pelo autor. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 26 de abril de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004329-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004329-47.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: TEREZINHA 

APARECIDA DE SOUZA Vistos, etc... Realizei pesquisa no sistema da 

Anoreg e constatei o assento de óbito da Requerida. Retifique os registros 

para: Espólio de Terezinha Aparecida de Souza. Anoto que consta no 

sistema a existência de ato praticado na Cartório de Registro de Imóveis, a 

princípio, inventário extrajudicial, conforme dados em anexo. Defiro prazo 

de 30 dias para a parte Autora manifestar sobre tais documentos, indicar 

o paradeiro do veículo e promover a citação do espólio. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 27 de abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000662-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000662-19.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOAO CARLOS DA SILVA Vistos etc. Na manifestação 

contida no id. 12104735 - Pág. 1 o autor solicitou a extinção do processo 

sem resolução do mérito em razão de sua desistência. Em ato posterior, o 

autor juntou as guias de recolhimento das taxas iniciais devidamente 

pagas, com o fito de dar processamento à ação. Assim sendo, anoto o 

prazo de cinco dias para que o autor esclareça sua exata pretensão 

quanto ao processo. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

27 de abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito l
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006926-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006926-86.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOAO RODRIGUES DE CARVALHO Vistos, etc... Pelo que se extrai da 

certidão de id. 11233198, o veículo não foi encontrado por não se estar 

mais em poder do requerido. A certidão não narra que o próprio requerido 

não tenha sido encontrado no endereço indicado, razão pela qual não há 

necessidade/efetividade na realização de busca de endereço do mesmo, 

porquanto indefiro o pedido. Não obstante, saliento que a medida a ser 

tomada é que a parte autora diligencie e/ou requeira o que entender de 

direito para que se seja encontrado o veículo em questão, dado o rito do 

próprio procedimento, onde a citação do réu só deve ocorrer após a 

apreensão do veículo. Deste modo, intime-se a para que informe o 

paradeiro do veículo para que seja efetivada sua busca e apreensão e/ou 

requeira as medidas que entender pertinentes para tanto, no prazo de 15 

dias. Ademais, saliento que o requerente possui a faculdade de optar pela 

conversão da presente busca e apreensão para ação executiva, 

conforme dispõe o artigo 4º do Decreto Lei 911/69. Pondero que mesmo 

inexistindo informação de que o Requerido não esteja em local incerto, 

realizei consulta do endereço na Receita Federal e consta: CPF: 

052.900.551-42 Nome Completo: JOAO RODRIGUES DE CARVALHO Nome 

da Mãe: EVA RODRIGUES FERREIRA Data de Nascimento: 24/06/1993 

Título de Eleitor: 0032407951856 Endereço: DOS CARROCEIROS SAO 

JORGE CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor 

Nome JOÃO RODRIGUES DE CARVALHO Título 032407951856 Data Nasc. 

24/06/1993 Zona 6 Endereço RUA DOS TROPEIROS0 LADO CASA 27 - 

SÃO JORGE Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 13/01/2011 Nome 

Pai GENESIO DIAS DE CARVALHO Nome Mãe EVA RODRIGUES FERREIRA 

N a t u r a l i d a d e  C Á C E R E S ,  M T  C ó d .  V a l i d a ç ã o 

33e894a8562a9d098d34d1e5ba5bc505 Pondero ainda a faculdade da 

parte em solicitar a averbação da liminar via sistema Renajud. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 27 de abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001242-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA GOMES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001242-49.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: NILMA GOMES DE 

CAMPOS Vistos etc. Ante o teor da petição de id. Num. 12474171 e 

comprovantes, cumpra a liminar já deferida. Cáceres/MT, 27 de abril de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001902-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HUTOSI KAWASAKI (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001902-43.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 96.910,23; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

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

ALVES PEREIRA Parte Ré: RÉU: MILTON HUTOSI KAWASAKI Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de usucapião extraordinário proposto por EDIMAR 

ALVES PEREIRA em face de MILTON HUTOSI KAWASAKI. Dentre os 

pedidos trazidos à baila, o autor requer a gratuidade da justiça, alegando 

insuficiência de recursos financeiros para pagamento das custas 

processuais, no entanto, não trouxe documentos capazes de demonstrar 

a situação de incapacidade financeira alegada. Nesse aspecto, é preciso 

lembrar que “[...] a declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de 

processo Civil disponha sobre a concessão da justiça gratuita àqueles 

que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas e 

despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza 

mera presunção relativa, que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira, mormente porque a Constituição 

Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, 

CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, convém 

facultar ao autor o direito de provar a impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo, e, para tanto, deverá em 15 (quinze) 

dias apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documentos que 

comprove sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. No 

mesmo prazo, deverá o autor indicar quem são os confinantes do imóvel e 

seus respectivos endereços para fins de citação. Após o decurso do 

prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 27 de 

abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004039-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004039-32.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA Vistos, etc. Intime- se o Oficial de 

Justiça para complementar a certidão acostada no id. 11064858, 

esclarecendo se encontrou o requerido no local, se este lhe prestou 

informações acerca do bem e/ou se acredita que não reside mais no 

endereço indicado. Desde já defiro o pedido de busca do endereço, 

sendo: CPF: 498.119.162-68 Nome Completo: AGUINALDO ANTUNES 

FERREIRA Nome da Mãe: LENI DE OLIVEIRA FERREIRA Data de 

Nascimento: 03/10/1973 Título de Eleitor: 0281820170116 Endereço: RDV 

BR 364 1294 A MARECHAL RONDON CEP: 76870-550 Municipio: 

ARIQUEMES UF: RO Após a resposta do Sr. Meirinho, manifeste a parte 

Autora em 10 dias. Na hipótese do Requerido não ser encontrado nesta 

comarca, poderá a parte Autora solicitar a expedição de carta precatória 

e/ou distribuir o pedido de apreensão diretamente no endereço obtido, sem 

prejuízo de ser indicado outro local, a cargo da Autora. Cáceres, 27 de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 97 de 573



abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004662-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004662-96.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE LUIS DA SILVA Vistos, etc. Defiro o pedido de pesquisa de 

endereço do requerido, na qual obtive o seguinte resultado: CPF: 

911.408.704-91 Nome Completo: JOSE LUIS DA SILVA Nome da Mãe: 

CICERA MARIA DA CONCEICAO Data de Nascimento: 15/07/1969 Título de 

Eleitor: 0023900421830 Endereço: R DO RETIRO 42 VILA IRENE CEP: 

78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome JOSE LUIS 

DA SILVA Título 023900421830 Data Nasc. 15/07/1969 Zona 52 Endereço 

RUA DAS FLORES Município LAMBARI D'OESTE UF MT Data Domicílio 

25/04/2002 Nome Pai NAO CONSTA Nome Mãe CICERA MARIA DA 

CONCEICAO Naturalidade SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, AL Cód. Validação 

170db748ef470e01a95d0835f0230fd5 Cumpra-se o mandado de busca e 

apreensão e citação no endereço indicado, nos termos da decisão de id. 

10055419. Cumpra-se. Cáceres, 27 de abril de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003141-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO MELLO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003141-19.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 24.623,92; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A Parte Ré: REQUERIDO: DECIO MELLO 

GARCIA Vistos, etc. Reoportunizo ao autor esclarecer se houve 

composição entre as partes, requerendo as medidas pertinentes, 

notadamente, a homologação de eventual acordo ou desistência da ação. 

Acaso não tenha sido concretizado, deverá providenciar o andamento da 

ação, efetuando o preparo da carta precatória. Desde já defiro o pedido 

de baixa da restrição anteriormente deferida e averbada por este juízo, 

conforme comprovante em anexo. Anoto o prazo de 15 dias para 

manifestação do requerente, sendo que sua inércia acarretará na 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 27 de abril de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004563-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBERTO CEBALHO POUSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004563-29.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 54.634,56; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

FELISBERTO CEBALHO POUSO Vistos etc. A pesquisa de endereço já foi 

realizada no id. 10739407 - Pág. 1 sendo que no endereço encontrado já 

foi diligenciado sem sucesso (id. 11568097 - pág. 1). Anoto que realizei 

ainda buscas na Justiça Eleitoral e consta o mesmo endereço: Dados do 

Eleitor Nome FELISBERTO CEBALHO POUSO Título 001459141872 Data 

Nasc. 14/06/1944 Zona 6 Endereço RUA RIACHUELO 1099 CAVALHADA 

Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 18/09/1986 Nome Pai MANOEL 

FERNANDES POUSO Nome Mãe ANA LUIZA CEBALHO Naturalidade 

CÁCERES, MT Cód. Validação f919f949c6fc9b98ab764980e72402d5 Com 

efeito, renovo a intimação do autor para que manifeste e requeira o que 

entender pertinente, notadamente se posicionando quanto a possibilidade 

de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Para 

tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001243-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAISON NUNES CORDOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001243-05.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 8.608,21; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: JAISON 

NUNES CORDOVA Vistos etc. No malote juntado nos autos oriundo do 

Juízo de Araputanga/MT há a informação de que o autor postulou a busca 

e apreensão naquela Comarca e não obteve sucesso. Sendo assim, 

considerando ainda que a última manifestação do autor neste feito data o 

mês de Fevereiro/2018, hei por bem intimar o requerente nesta 

oportunidade para que no prazo de 15 dias manifeste e requeira o que 

entender pertinente visando o regular andamento do feito, notadamente a 

apreensão do bem. Na mesma oportunidade poderá manifestar quanto a 

pretensão de converter a presente ação de busca e apreensão em ação 

de execução. Decorrido o prazo anotado, retorne concluso. Cáceres/MT., 

27 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007256-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007256-83.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 19.411,58; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: ADRIANA DA SILVA SILVEIRA Vistos etc. Pela última vez, 

concedo a dilação de prazo solicitada, ficando anotado o prazo de 30 

(trinta) dias para que o autor promova a complementação na inicial, 

mediante a comprovação da constituição em mora do devedor. Decorrido o 

prazo, retorne concluso - ficando a parte autora advertida de que o não 

suprimento da inicial no prazo acima resultará no indeferimento da inicial. 

Cáceres/MT., 27 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003018-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003018-55.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 24.175,43; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: SIDNEY 

GALDINO DE OLIVEIRA Vistos etc. Intimo o autor para que promova o 

regular andamento do feito, suprindo a falta nele existente, notadamente 

devendo indicar novos endereços para diligências ou postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Para tanto, 

anoto o prazo de dez dias. Decorrido o prazo, retorne concluso - ficando 

o autor advertido de que a inércia resultará na extinção do processo. 

Cáceres/MT., 27 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002663-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOVAN PINTO MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002663-11.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 9.073,21; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: DIOVAN PINTO 

MACIEL Vistos etc. Renovo a intimação do autor para que cumpra a 

intimação anterior, promovendo o regular andamento do feito, suprindo a 

falta nele existente, notadamente promovendo a readequação do pedido 

de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Para 

tanto, anoto o prazo de dez dias. Advirto que a inércia resultará na 

extinção do processo. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

27 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005094-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005094-18.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 22.554,99; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA Vistos etc. DEFIRO a dilação de 

prazo solicitada na manifestação anterior. Portanto, anoto o prazo de 60 

(sessenta) dias ao autor a fim de que promova os atos necessários à 

apreensão do bem no endereço indicado no despacho anterior. Decorrido 

o prazo e não havendo manifestação, deverá o cartório expedir intimação 

consignando o prazo de 15 dias, intimando o autor a impulsionar o feito. 

Cáceres/MT., 27 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO RAMSAY TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000744-84.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 16.908,96; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: REQUERIDO: FRANCISCO 

EDUARDO RAMSAY TORRES Vistos etc. Segue em anexo o Alvará para 

liberação de valores em favor do réu, conforme disposto na sentença e 

observando os dados bancários informados na certidão retro. Não 

havendo outras providências pendentes, arquive-se. Cáceres/MT., 27 de 

Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000269-65.2016.8.11.0006

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:

LUTERVANIA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000269-65.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 6.359,89; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

LUTERVANIA DO NASCIMENTO Vistos etc. Diante da resposta 

apresentada pelo credor fiduciário, intimo a parte ré para que manifeste-se 

no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

27 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001247-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001247-71.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 24.410,90; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VICENTE DE 

ARRUDA E SILVA Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Nos termos do art. 98, §6° do Código de Processo Civil DEFIRO 

o parcelamento das custas solicitadas pelo autor na manifestação retro ao 

número de 04 (quatro) parcelas. Fica o autor intimado a providenciar o 

parcelamento e comprovar no processo o recolhimento da primeira parcela 

no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento na forma 

acima, desde já fica apreciada a inicial nos seguintes termos: Nos termos 
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do art. 509, inciso II c/c art. 511, ambos do Código de Processo Civil, e 

ausente indicação do Advogado ou sociedade de Advogados a que 

estiver vinculado, determino a citação e intimação pessoal da parte 

Demandada para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de Abril de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001096-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001096-42.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 20.928,72; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Parte Ré: REQUERIDO: TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS Vistos etc. 

Diante dos parâmetros apresentados pelo credor na última manifestação, 

externando a intenção de transacionar, suspendo o processo pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que a ré, por meio de sua Advogada, 

promova o contato com o credor (direto ou por meio de seus Advogados) 

para que realizem as tratativas em busca da composição. Findo o prazo e 

não sendo informada a composição o processo retomará seu curso 

regular. Defiro o pedido de id. Num. 12927319. Providencie a escrivania a 

habilitação como solicitado. Decorrido o prazo, retorne concluso para 

novas providências. Cáceres/MT., 27 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE ALMEIDA LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000406-76.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 88.620,19; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

VALDOMIRO DE ALMEIDA LARA Vistos etc. O pedido formulado no id. 

12206128 é estranho aos autos pois não foi promovida a averbação da 

liminar ou imposta qualquer restrição no prontuário do veículo por meio do 

sistema RENAJUD. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para a 

contestação, certificando-se ao final. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001416-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001416-58.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 2.127,67; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA Vistos etc. 

Defiro o prazo solicitado pelo autor na manifestação retro, a fim de que 

promova o suprimento da falta apontada no despacho anterior, qual seja, a 

comprovação de constituição em mora do devedor. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias e não havendo manifestação, expeça-se intimação ao 

credor para que no prazo de cinco dias promova o andamento do feito. 

Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de Abril de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001893-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUEIDE OLIVEIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001893-18.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 5.192,29; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: SUEIDE 

OLIVEIRA BORGES Vistos, etc. Como o Recorrente não comprovou a 

existência de protesto, cumpra-se integralmente o despacho de id. 

11643814, nos seguintes termos: “Por outro lado, acaso não comprove a 

existência de protesto, desde já e nos termos o art. 331 decido pela 

manutenção da sentença. Nesse caso, cite-se e intime-se a apelada para 

que, caso queira, oferte as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto no prazo de 15 dias (art. 331, §1° c.c art. 1.010, §1°, ambos do 

CPC). Decorrido o prazo para as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Segunda Instância.”. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 27 de abril de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000549-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000549-36.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 6.544,87; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: FABIO 

GOMES DA SILVA Vistos etc. Compulsando os autos observa-se que o 

feito teve início como ação de conhecimento, mas que atualmente 

encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Porém, ao contrário da 

ação cognitiva em que as partes litigavam em razão de direito controverso, 

atualmente, o polo ativo da demanda foi ocupado pelo Advogado que 

logrou êxito na causa, passando a ter legítimo interesse na verba 

honorária arbitrada na sentença, pela qual está agora implementando a 

fase executiva. Em sendo o Advogado a parte legitimada à execução dos 
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honorários, mostra-se imperioso que se conste nos registros do 

processo, a sua posição no polo ativo da ação. Somado a isso, é sabido 

que o CPC implementou o chamado “processo sincrético”, unificando num 

só processo, as fases cognitiva e executiva. Todavia, a unificação neste 

processo poderá prejudicar a segurança jurídica. Isso porque acaso seja 

retificado nos autos o polo ativo, substituindo o autor da ação cognitiva 

pelo Advogado exequente dos honorários, estar-se-á promovendo o 

desaparecimento da relação processual estabelecida na ação cognitiva. 

Portanto, para evitar o desaparecimento do histórico processual havido em 

relação processual estabelecida durante o curso da ação de 

conhecimento, e ainda para assegurar o pleno exercício do direito daquele 

que está legitimado a executar os honorários de sucumbência, 

garantindo-se a segurança jurídica daquilo que já aconteceu sem 

prejudicar o que há de vir, verifica-se a necessidade de relevar a 

disposição normativa acerca do processo “uno”, “sincrético”, 

materializado através do cumprimento de sentença, para então determinar 

que a execução dos honorários seja processada em autos autônomos. 

Assim, a relação processual do processo de conhecimento não 

desaparecerá dos registros de distribuição, sem que também seja 

prejudicada a nova relação processual estabelecida na execução de 

honorários. Ante o exposto, deverá o Advogado/credor providenciar a 

distribuição autônoma de seu pedido de cumprimento de sentença via PJE, 

com direcionamento para este juízo da 3ª Vara. A distribuição deverá ser 

instruída com cópia dos títulos judiciais, documentos que possibilite a 

identificação dos Executados e desta deliberação. Anoto ainda, nos 

termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 6 da CNGC/MT, que as 

providências acima determinadas estão isentas de recolhimento de 

custas. Intime-se. Por fim, arquive este feito (processo de conhecimento), 

com as necessárias baixas e anotações. Cáceres/MT., 27 de Abril de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001909-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIANA FURLANETTO BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo 

de 15 dias: 1) - Efetue o recolhimento das Custas Processuais e Taxas 

Judiciárias; 2) - Efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

apurada no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do Mandado 

de Busca e Apreensão a ser oportunamente expedido. 2.1) - Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) 

- Ao final, após efetuar o pagamento das aludidas “Guia de Diligência e 

Guia de Custas e Taxas Judiciárias", o patrono deverá acostar aos autos 

os respectivos comprovantes. Cáceres/MT, 27 de abril de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000935-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER RAMOS DA SILVA 09627945706 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000935-95.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 11.283,99; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Parte Ré: 

REQUERIDO: KLEBER RAMOS DA SILVA 09627945706 Vistos etc. DEFIRO 

a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, na 

forma do que dispõe o art. 4° do Dec. 911/69. Retifique os registros. 

Portanto, proceda a ação da seguinte forma: 1. Cite-se e intime-se o(a) 

Executado(a), para pagamento do débito, custas e honorários 

advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral da 

dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). 3. Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. 13. No prazo de 15 dias esclareça 

o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos registros 

de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud. Cáceres/MT, 27 de Abril de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001911-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo 

de 15 dias: 1) - Efetue o recolhimento das Custas Processuais e Taxas 

Judiciárias; 2) - Efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

apurada no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do Mandado 

de Busca e Apreensão a ser oportunamente expedido. 2.1) - Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) 

- Ao final, após efetuar o pagamento das aludidas “Guia de Diligência e 

Guia de Custas e Taxas Judiciárias", o patrono deverá acostar aos autos 

os respectivos comprovantes. Cáceres/MT, 27 de abril de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000910-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BRITO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000910-53.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 74.564,54; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA (228)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: VALDIR BRITO RIBEIRO Parte Ré: RÉU: ALEXANDRE 

AUGUSTO VIEIRA Dada a natureza infringente dos embargos 

declaratórios de id. 12174777 , manifeste a parte Autora/Embargante, no 

prazo de cinco dias. Caceres, 27 de abril de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001096-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO)

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001096-42.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 20.928,72; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Parte Ré: REQUERIDO: TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS Vistos etc. 

Diante dos parâmetros apresentados pelo credor na última manifestação, 

externando a intenção de transacionar, suspendo o processo pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que a ré, por meio de sua Advogada, 

promova o contato com o credor (direto ou por meio de seus Advogados) 

para que realizem as tratativas em busca da composição. Findo o prazo e 

não sendo informada a composição o processo retomará seu curso 

regular. Defiro o pedido de id. Num. 12927319. Providencie a escrivania a 

habilitação como solicitado. Decorrido o prazo, retorne concluso para 

novas providências. Cáceres/MT., 27 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 26468 Nr: 2155-73.2003.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA JOSE RODRIGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S/A 

E.T.E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7.800/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:5930/MS, 

LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - OAB:31456

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze)dias, requerer o que enatender de direito, tendo em vista 

que a penhora realizada via BACENJUD restou infrutífera.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172112 Nr: 7863-21.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENICE DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para, tomar 

conhecimento da proposta dos honorários periciais no valor de R$ 

3.000(três mil reais) e para que efetue o depósito em conta vinculada ao 

juízo ou impugne a proposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192759 Nr: 10004-76.2015.811.0006

 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: PEDROSA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 Tempestividade

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal. 

Razão pela qual, INTIMO a parte requerida, para, querendo, apresentar as 

contrarrazões.

Escrivã(o)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001909-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIANA FURLANETTO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001909-35.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 4.979,95; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: DARIANA FURLANETTO BARBOSA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO fundada no DEC. 911/69, 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de DARIANA FURLANETTO BARBOSA. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o 

pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de 

liminar. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente 

instruiu a inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, com 

fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a 

busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual 

deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo 

mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 
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Reforço Policial, em sendo necessário. Intime-se. Cáceres, 27 de abril de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001911-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001911-05.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 17.127,31; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: JOAO CARLOS DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO fundada no DEC. 911/69, ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de JOÃO 

CARLOS DA SILVA. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, com fundamento no 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser 

depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, 

vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Intime-se. Cáceres, 27 de abril de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE SALES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001209-30.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 31.393,56; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: REGIANE SALES RIBEIRO Vistos 

etc. Na última manifestação, o credor requer a constrição de valores via 

diligência no sistema BACENJUD. No caso dos autos, entendo pertinente o 

pedido de modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. 

Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o 

art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a 

indisponibilidade de recursos financeiros do devedor até o limite do saldo 

devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a 

diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros 

do executado, deverá o mesmo ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° 

do NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I 

do NCPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus 

ativos financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não 

sendo apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

circunstância em que os valores permanecerão depositados em conta 

vinculada ao Juízo até o levantamento pelo credor, este último quando 

esgotados os meios de defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, 

caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), 

colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem 

prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes 

acima em caso de indisponibilidade parcial. Desde já e no prazo de 15 dias 

esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Cáceres/MT., 16 de 

Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001742-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001742-18.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 29.337,08; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

RCI BRASIL S.A Parte Ré: REQUERIDO: RONALDO MARTIN FRAGA Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO fundada no DEC. 

911/69, ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A em face de RONALDO 

MARTINS FRAGA. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o 

Requerente instruiu a inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, 

com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente 

a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor do Autor, o 

qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como depositário 

pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Intime-se. Cáceres-MT, 27 de abril 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000973-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000973-78.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 11.219,08; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
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(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: ANDERSON 

RAMOS PEREIRA Antes de analisar o pedido de suspensão, no prazo de 

15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta 

ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do 

CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 27 de abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001001-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RAMALHO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001001-46.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 29.312,89; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Parte Ré: EXECUTADO: ELIANE RAMALHO SANTANA Vistos etc. Na 

manifestação contida no id. 12080463 o exequente pretende que este 

Juízo requisite as seguintes informações: - Declarações de Imposto de 

Renda em nome do devedor; - Declaração sobre operação imobiliária 

(DOI); - Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 

(DITR). Pois bem. Estabelece o art. 139, IV do Código de Processo Civil 

que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária; Partindo-se da possibilidade insculpida no 

dispositivo acima, reputo adequado o requerimento deduzido pelo 

exequente, na medida em que algumas diligências já foram realizadas, sem 

que qualquer delas tenha surtido o efeito esperado, qual seja, a 

localização de bens para a penhora. Portanto, delibero pela requisição de 

informações fiscais da executada, conforme solicitado pelo credor (id. 

12080463). Segue em anexo o resultado da pesquisa. Manifeste-se o 

credor no prazo de 15 dias, requerendo o que entender pertinente. No 

mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 27 de abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001301-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PINHEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001301-37.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 51.981,13; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO (151)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ ANTONIO PINHEIRO RAMOS 

Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Homologo o pedido de 

desistência da ação. Julgo extinto estes autos nos termos do art. 485, 

inciso VIII do CPC. Sem custas, eis que a inicial sequer foi recebida. . 

Intime-se. Após, arquive-se. Caceres, 27 de abril de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011038-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011460-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012465-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES GARCIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 
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REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006971-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BERNARDINO GONCALVES (REQUERENTE)

CLARENICE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY PEREIRA DOS SANTOS 71948627191 (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: 13:45 (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: 1002986-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALMIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCI APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12473691), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006109-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAER SALAL OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 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: 8010992-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILCE MARIA SILVA ARAUJO CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES DENTRO DO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA LAVAPES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006292-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE AUGUSTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 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: 1006536-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCI LEITE PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007008-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN CHAEIN COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007008-20.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JUAN CHAEIN COSTA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Consta da inicial 

que requerente, ao tentar obter um financiamento de uma moto, foi 

informado de que seu nome estava inscrito nos serviços de proteção ao 

crédito pela requerida. Aduz o requerente que, não reconhecendo a dívida 

para com a requerida, procurou a autorizada da mesma, como também os 

canais de atendimento, porém restou inexitosa sua pretensão. Com isto, 

recorreu ao judiciário, pleiteando em sede de antecipação de tutela, 

consistente em retirar o nome do requerente no cadastro de inadimplentes. 

Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

Decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC. Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 
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altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Com relação a probabilidade do direito do requerente, esta não 

restou comprovada, pois não juntou qualquer documento hábil a 

comprovar o alegado, tampouco comprovou ter entrado em contato com a 

requerida. Observa-se também a ausência de perigo do dano posto que a 

não reintegração imediata, a princípio, não acarretará qualquer prejuízo 

que não poderá ser sanado. Outrossim, os fatos narrados na inicial e o 

direito reclamado dependem de dilação probatória. Dessa forma, não 

estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela 

pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, indefiro, 

por ora, o pedido de liminar pretendido. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. 

Intime-se o requerente acerca desta decisão. Cite-se a requerida, na 

forma e moldes legais, bem como a intime acerca da solenidade agendada. 

Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Assinado eletronicamente por: 

J O S E A N E  C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12524972 18040516122318200000012311784

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006975-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/05/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006974-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA ANA DE SOUZA CARDOSO (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: 22/05/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006973-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/05/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006972-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA ANA DE SOUZA CARDOSO (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: 22/05/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012768-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

Exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006977-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/05/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ERECE DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12226818), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006978-82.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/05/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012563-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11226284 

E 12961852), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006999-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CLARA SILVA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (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: 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: 8011544-57.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (10072385 

E 12962436), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELVYS LINO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12582736, PARA PROCEDER O LEVANTAMENTO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DIAS PORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11522263 

E 12962841), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007001-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S.S.N.D. PERSONAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT0015935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & TEODORO VIEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO) HORAS, APRESENTAR O NOVO ENDEREÇO DO 

REQUERIDO, DEVIDO A DILIGÊNCIA NEGATIVA DE ID (11501929), SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007003-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/05/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003635-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

11492448, PARA PROCEDER COM O LEVANTAMENTO DOS REFERIDOS 

VALORES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007012-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007013-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CORREA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007014-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007004-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMIL SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/05/2018 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: 1007005-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICHELLE CUSTODIO GONCALVES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (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: 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: 1007006-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICHELLE CUSTODIO GONCALVES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (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: 22/05/2018 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: 1007024-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POKER VIAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MARIEL NASCIMENTO DE MACEDO (REQUERIDO)

BIASE & FERREIRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) 

HORAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO 

PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012465-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES GARCIA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010553-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010553-81.2014.8.11.0006; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA Parte 

Ré: EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proceda-se a secretaria da vara 

com a expedição de alvará para liberação integral dos valores 

depositados no id. 3704766, devendo serem transferidos em conta já 

indicada pela parte exequente. Após, proceda-se com o disposto na 

Ordem de Serviço 01/2018, com relação ao remanescente informado pela 

parte exequente. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de abril de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 182784 Nr: 3920-59.2015.811.0006

 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 SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-FUNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DE LIMA 

CERQUEIRA - OAB:19.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que 

conforme disposto na Portaria 02/2014 e da Resolução 04/2014 do 

Tribunal Pleno, o (a) d. advogado (a) foi devidamente intimado (a) para 

providenciar a digitalização do feito, porém, ao que parece, permaneceu 

inerte, pois, não há qualquer informação nesse sentido.

Assim, decorrido mais de seis desde a intimação do (a) d. causídico (a), 

encontrando-se os autos paralisados desde então, julgo extinto o 

processo, sem análise de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

CPC.

Sem custas.

P.R.I. e, após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se os autos, 

dando-se as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 221365 Nr: 8044-17.2017.811.0006

 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: LAURA JULIA DA CUNHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, JEANA VALÉRIA MENDES ALVES - 

OAB:20.246/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que 

conforme disposto na Portaria 02/2014 e da Resolução 04/2014 do 

Tribunal Pleno, o (a) d. advogado (a) foi devidamente intimado (a) para 

providenciar a digitalização do feito, porém, ao que parece, permaneceu 

inerte, pois, não há qualquer informação nesse sentido.

Assim, decorrido mais de três meses desde a intimação do (a) d. 

causídico (a), encontrando-se os autos paralisados desde então, julgo 

extinto o processo, sem análise de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

III, do CPC.

Sem custas.

P.R.I. e, após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se os autos, 

dando-se as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 221367 Nr: 8046-84.2017.811.0006

 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: ROSENI ILIDIO DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, JEANA VALÉRIA MENDES ALVES - 

OAB:20.246/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que 

conforme disposto na Portaria 02/2014 e da Resolução 04/2014 do 

Tribunal Pleno, o (a) d. advogado (a) foi devidamente intimado (a) para 

providenciar a digitalização do feito, porém, ao que parece, permaneceu 

inerte, pois, não há qualquer informação nesse sentido.

Assim, decorrido o prazo da intimação do (a) d. causídico (a), sem que 

este informasse se houve ou não a digitalização, julgo extinto o processo, 

sem análise de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC.

Sem custas.

P.R.I. e, após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se os autos, 

dando-se as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179689 Nr: 2051-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARÉ 

DO PANTANAL LTDA, GASTÃO MEDEIROS SHARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11765, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)Determino 

a SUSPENSÃO das atividades da Cooperativa de Criadores de Jacaré do 

Pantanal – COOCRIJAPAN de captura, abate, venda de produtos e 

subprodutos, bem como coletas de filhotes, e atividades de recebimento 

de espécie de fauna silvestre nativa pelo matadouro, até que sejam 

sanadas todas as irregularidades constantes da presente ação, em 

especial sejam cessados os atos de maus tratos contra animais, sob pena 

de multa diária de $ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contados da intimação 

desta decisão;b)Determino ao JUVAM a realização de vistoria in loco na 

Cooperativa, duas vezes por semana, durante o primeiro mês, e depois 

semanalmente, em dia e horários aleatórios;c)Determino que a SEMA 

realize vistoria in loco na Cooperativa, com o fim de verificar a 

necessidade suspensão/revogação da licença operação concedida à 

requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;d)Determino que o 

IBAMA se manifeste nos autos acerca dos fatos narrados na presente 

ação, em especial quanto à situação da empresa junto aquele órgão, 

devendo também proceder à vistoria no local no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas;e)Determino que o Hospital O Bom Samaritano, na pessoa do 

então Presidente Alvacir Fererira de Alencar, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas manifeste-se quanto aos fatos narrados na última petição do 

Ministério Público e relatório do JUVAM, sob pena de sanções legais; 

f)Determino que a requerida preste o tratamento adequado a TODOS os 

animais que se encontram em sua dependência, em especial quanto à 

adequada alimentação em quantidades e vezes necessárias ao dia, e 

limpeza dos locais onde estes se encontram, devendo esta ser iniciada na 

ala dos animais vitimas de maus tratos, com o fim de que seu ambiente 

torna-se adequado, devendo a requerida comprovar a efetivação desta 

determinação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 80283 Nr: 6844-87.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MOREIRA SANTOS, ALFREDO 

WAGNER DE MORAES, LUCIA ANGELA DA SILVA, VANDA BOONE 
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WAGNER, VANDAIR BOONE WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:3338/TO, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÉRITO PINHEIRO DUARTE - 

OAB:3602, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES, ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA - 

OAB:18.705 MT, WILSON WAGNER PEREIRA CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:14.939

 Vistos etc. Defiro o pedido de vista à Defensoria Pública, de fls. 

1502,verso. Após, volte-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 197068 Nr: 1666-79.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, FERNANDO 

AUGUSTO GOTENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14.000, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Vistos etc,

Ante a ausência de tempo hábil para intimação do réu Oseias Evandro 

Pinheiro, resta prejudicado a realização do ato processo. Redesigno para 

o dia 29 de novembro de 2018, às 15h00min. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 195501 Nr: 751-30.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCAS FERREIRA DE SOUZA, FABRICIO 

DE FIGUEIREDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINNET MENDES DANTAS - 

OAB:18292/MT

 Vistos etc,

Ante o teor da certidão de fl. 125, resta prejudicado a realização do ato. 

Redesigno para o dia 19 de setembro de 2018, às 13h15min. Intimem-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233543 Nr: 3475-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA REGIONAL DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA, 

JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA, WEBERT MACENO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARÊS ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2.638, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19.145-O

 .EXPEÇAM-SE OS COMPETENTES ALVARÁS DE SOLTURA E TERMO DE 

COMPROMISSO EM FAVOR DE WEBERT MACENO DOS SANTOS e 

JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA, colocando-se os autuados imediatamente 

em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos, observando-se 

as disposições do Artigo 1427 e parágrafos da CNGC/MT.Requisite-se o 

Exame de Corpo de delito nos termos do Art. 4º, inc. VII do Provimento 

12/2017 e havendo algum registro de lesão, entendendo a defesa a 

necessidade de realização de Audiência de Custódia, requeira 

expressamente a sua realização. Ciência ao Ministério Público e à ilustre 

defesa.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 24895 Nr: 1053-16.2003.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DA COSTA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERINAN GOULART FERREIRA 

PRADO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, inciso IV, e Art. 109, “caput”, 

inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado FLÁVIO DA COSTA CEBALHO, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do crime previsto no Artigo 10, “caput”, da Lei nº. 

9.437/97, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem 

nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 101026 Nr: 6121-97.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN BOAVENTURA DELGADO, RUDINEY 

DELGADO PEREIRA, WAGNER RAMALHO DA SILVA, WILLIAN DA SILVA 

OLIVEIRA, ANTONIO ALEX NOGUEIRA DELGADO, JOILTON DA SILVA, 

DELLYS MAX DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CASTRO JUNIOR - 

OAB:99063 OAB/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Vistos etc;

Determino que seja reiterado o ofício de fl. 858, para cumprimento no 

prazo de 10 (dez) dias, instruindo o ofício com cópia da cota ministerial de 

fl. 889.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230747 Nr: 1668-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482

 Vistos etc,

Chamo o feito à ordem.

I – Tratando-se de réus presos, antecipo a audiência de instrução para o 

dia 15 de maio de 2018, às 15h30min.

 Às providências.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 168756 Nr: 5241-66.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON CANAVARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado WELISON CANAVARROS DA SILVA, 

qualificado nos autos, em virtude da expiração do prazo da Suspensão 

Condicional do Processo, sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, 

da Lei 9.099/95. Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT. Após, 

arquivem-se, os autos com as anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222712 Nr: 8967-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO SIMPLICIO KHUN - 

OAB:14238 MT

 (...) Pelo exposto, DEFIRO o pleito defensivo, para fins de fixar a data 

base, como a data de 05/03/2018, INDEFIRO o pleito de retirada do cálculo 

de pena de detração penal, e com base no cálculo recém confeccionado 

por este Gabinete, PROMOVO o recuperando ao regime semiaberto, que 

deverá ser cumprido sob as seguintes condições: 1) trabalhar durante o 

dia e recolhendo-se às suas residências a partir das 19 horas de um dia 

até as 06:00 do outro, nos dias de semana ou de trabalho; 2) Recolher-se 

em sua residência nos finais de semana e feriados em que não estiverem 

trabalhando; 3) Comparecimento mensal em juízo, comunicando ocupação 

lícita; 4) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem 

prévia autorização deste Juízo; 5) Não freqüentar bares, boates e locais 

de pouca recomendação; 6) Não ingerir bebida alcoólica; 7) Não trazer 

consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade de 

outrem; 8) Frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela 

Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, 

pelo período do atual regime de pena. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223611 Nr: 9670-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFP, EADA, EGLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 (...).Assim, mantendo a decisão anterior, pelos próprios fundamentos, 

conforme elencado no corpo da presente, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva de Euto Antonio de 

Araújo.Visando maior celeridade processual, bem como com o intuito de 

se evitar qualquer confusão no presente feito, desentranhe-se dos autos 

a petição de fls.576/577, e documentos de fls. 578/580, autuando-os em 

apartado, contudo apenso aos presentes autos.Em atenção a petição de 

fls. 581 e v, e objetivando evitar-se futuras arguições de conflito de 

defesas, entendo por bem, nomear em favor da ré Edilaine Gracriele 

Lemes, o Dr. Mauro Cezar Duarte Filho, nobre Defensor Público atuante 

junto a esta Comarca.Encaminhem-se os autos ao Dr. Mauro Cezar Duarte 

Filho, para que o mesmo ratifique ou retifique os atos praticados até então 

pela defesa da ré Edilaine Gracriele Lemes em especial a defesa preliminar 

de fls. 364/365 e o rol de testemunhas de fls. 581 e v., podendo, caso seja 

de seu entendimento apresentar nova defesa preliminar em favor da 

mesma.Atento a petição de fls. 583, desentranhe-se a mesma dos autos e 

junte-se ao procedimento sigiloso pelo qual fora observada a investigação 

dos réus, sendo que, desde já defiro acesso aos autos ao defensor 

constituído.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Intimem-seCumpra-se.Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 18116 Nr: 2711-46.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BATISTA, LUIZ ANTONIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL'OGLIO 

JUNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 . ISTO POSTO, pelo que dos autos consta, declaro a extinção da 

punibilidade do acusado Luiz Antônio de Melo que poderia advir em 

eventual condenação, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 

109, e 110, todos do Código Penal, e artigo 61, do Código de Processo 

Penal. Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas 

e anotações de estilo, arquivando-se os autos.P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223611 Nr: 9670-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFP, EADA, EGLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Processo nº 9670-71.2017.811.0006 – Cód. 223611

Vistos.

Em atenção especial a certidão de fls. 571, intime-se o subescritor da 

petição de fls. 376/387, para que venha em Juízo proceder a retirada dos 

documentos que se encontram na contracapa dos autos, e proceda a 

juntada correta dos mesmos, em folhas distintas e separadas de papel, 

visando evitar qualquer alegação futura de perda de documentos, ou 

ainda ausência de segurança jurídica.

Em atenção a petição de fls. 572, intime-se a acusada Edilaine Graciela 

Lemes da Silva Araújo para que constitua novo defensor nos autos, 

indique ao desejo de ser representada pela Defensoria Pública. 

Manifestando-se a mesma silente, desde já nomeio o Nobre Defensor 

Público atuante junto a esta 3ª Vara Criminal para defendê-la.

 Em relação a certidão de fls. 368, tendo indicado o acusado Euto Antonio 

de Araújo que possui advogado constituído nos autos, e tendo os 

patronos renunciado a procuração outorgada em seu favor (fls. 363), o 

que já se fez ciente o mesmo (fls. 367/368), encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública para que apresente sua defesa nos autos.

Após, ao Ministério Público para manifestação quanto ao pleito de fls. 

369/371.

Cumpridas as determinações acima, e devidamente apresentadas as 

defesas, façam os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Demais diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N. 702-94.2013.811.0005 – CÓDIGO: 88402

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

B.V. Financeira S/A C.F.I PARTE REQUERIDA: Maycon de Oliveira 

INTIMANDO(A, S): Requerente: B.v. Financeira s/a C.f.i, 

CNPJ:01149953000189, brasileiro(a), instituição bancaria, Endereço: Av. 

Nações Unidas, N°14171, Torre A, 8° Andar, Conjunto 82, Bairro: Vila 

Gertrudes, Cidade: São Paulo-SP FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) 

acima qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, suprindo a falta que 

impede seu prosseguimento, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, 

§ 1º e § 2º, do NCPC). DESPACHO: Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 

CANCELO os atos ordinatórios feitos pelas servidoras em relação a 

intimação do autor (fl. 91), bem como a certidão de fl. 93, visto que o feito 

trata-se de busca a apreensão, e não processo executivo. Sem prejuízo 

do exposto, intime-se o exequente, pessoalmente, por mandado e por 

edital, com prazo de 15 (quinze), para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, suprindo a falta que impede seu prosseguimento, sob 

pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC). Decorrido 

o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Eu, 

Dolacy Moreira Costa - Técnica Judiciária, digitei. Diamantino - MT, 27 de 

abril de 2018. Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N. 2108-63.2007.811.0005 – CÓDIGO: 33849

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO PARTE REQUERENTE: Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda 

(sucessora da denominação Oliveira & Jost) e Delvisson Geraldo de 

Araújo Oliveira PARTE REQUERIDA: Osvaldo Berco de Resende 

INTIMANDO(A, S): Requerente: Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda 

(Sucessora da Denominação Oliveira & Jost), CNPJ: 05103889000156, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Rio Grande do Sul, Ne, Bairro: Centro, Cidade: 

Campo Novo do Parecis-MT Representante (requerente): Delvisson 

Geraldo de Araújo Oliveira Filiação: , brasileiro(a), FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC). 

DESPACHO: Vistos etc. Considerando-se a inercia do advogado em dar 

andamento ao feito, consoante certidão de fl. 106, intime-se a parte autora 

por mandado bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Eu, Dolacy Moreira Costa - Técnica Judiciária, digitei. 

Diamantino - MT, 27 de abril de 2018. Debora Cristina Campos Oliveira 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000347-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA COSTA SILVA MARQUES (AUTOR)

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000347-91.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 80.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[REVISÃO DO SALDO DEVEDOR, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GABRIEL 

HENRIQUE SABINO MARQUES, SANDRA COSTA SILVA MARQUES Parte 

Ré: RÉU: FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que não foi acrescentada na decisão 

retro a parte dispositiva do pedido liminar. Portanto, acrescento na referida 

decisão o seguinte: “Ante o exposto, indefiro o pedido liminar”. Cumpra-se. 

Às providências. Diamantino, 18 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000358-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. N. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. O. E. A. D. V. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000358-23.2018.8.11.0005; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Ato / 

Negócio Jurídico]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE 

MAURO NAGIB JORGE Parte Ré: RÉU: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 21 de maio de 2018, às 13:00 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 10 de abril de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000952-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENILSON DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000952-71.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 3.848,74; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Parte Ré: 

EXECUTADO: ODENILSON DE SOUZA Vistos etc. Diante da ausência de 

pagamento pela executada, proceda-se com a penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

devedor, posto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitidos pelo 

sistema Bacenjud. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 11 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000536-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE SOUZA LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000536-06.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 28.752,97; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte 

Ré: EXECUTADO: MARCELO DE SOUZA LEITE Vistos etc. Frisa-se que 

somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo 

fiscal e buscar, pelo endereço da parte devedora, junto à Receita Federal. 

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. 

OBRIGAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE CONSULTA NO SISTEMA INFOJUD. 

INDEFERIMENTO. I - É do exequente a incumbência de localizar e informar 

os bens do devedor capazes de satisfazer o débito. Não cabe ao 

judiciário efetuar buscas quando não comprovado que o Autor esgotou as 

possibilidades para a localização dos referidos bens; II - Agravo de 

Instrumento conhecido e improvido.” (TJ/AM - AI 40002444820158040000 

AM 4000244-48.2015.8.04.0000, Terceira Câmara Cível, Relator João de 

Jesus Abdala Simões, Julgamento:02/03/2015, Publicação:04/03/2015). 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de busca de endereço pelo sistema 

INFOJUD. DEFIRO o pedido de buscas de endereço via BACENJUD. 

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se em 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 11 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON QUEROBINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000691-09.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 110.443,15; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: ROBSON QUEROBINO DA SILVA Vistos etc. Diante da 

ausência de pagamento pela executada, proceda-se com a penhora ‘on 

line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

devedores, posto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitidos pelo 

sistema Bacenjud. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 11 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA RODRIGUES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000949-19.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 2.554,01; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Parte Ré: 

EXECUTADO: DALVA RODRIGUES DE CAMPOS Vistos etc. Diante da 

ausência de pagamento pela executada, proceda-se com a penhora ‘on 

line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

devedor, posto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitidos pelo 

sistema Bacenjud. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 11 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000469-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO MARQUES OAB - PR65066 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA (REQUERIDO)

SILAS APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000469-07.2018.8.11.0005; Valor 
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causa: R$ 129.214,99; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[NULIDADE / 

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE Parte Ré: REQUERIDO: 

JOSE SILVERIO SANTA MARIA, SILAS APARECIDO DOS SANTOS Vistos, 

etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 26 de abril de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000437-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEJACY DE ALCANTARA AUGUSTO (RÉU)

VENCESLAU FELICIO AUGUSTO (RÉU)

JOSE ROBERTO AUGUSTO (RÉU)

CARLOS SEVERO AUGUSTO (RÉU)

SERGIO PEDRO AUGUSTO (RÉU)

FRANCISCO ALBERTO AUGUSTO (RÉU)

LUCIANY MAPETTI AUGUSTO (RÉU)

LUIZ EDIO AUGUSTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000437-02.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 71.926,60; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO 

BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: SERGIO PEDRO AUGUSTO, DEJACY DE 

ALCANTARA AUGUSTO, LUIZ EDIO AUGUSTO, CARLOS SEVERO 

AUGUSTO, VENCESLAU FELICIO AUGUSTO, LUCIANY MAPETTI 

AUGUSTO, FRANCISCO ALBERTO AUGUSTO, JOSE ROBERTO AUGUSTO 

Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 26 de abril de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000446-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAUCI GONCALVES GOMES DE CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000446-61.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 420.173,30; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO 

BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: FLAUCI GONCALVES GOMES DE CAMPOS 

Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 26 de abril de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000022-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE OAB - PR05965 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000022-19.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 20.682,97; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Intimação / Notificação]; Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

FABIANO DE SOUZA VIEIRA Tendo em vista a certidão negativa do oficial 

de justiça (ID 12745313), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR 

o autor para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Diamantino , 27 de abril de 2018. Atenciosamente. TATIANE DE SOUZA 

Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 118480 Nr: 2661-61.2017.811.0005

 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: Marizete Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Avanzi Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gezuíno Catarino da Cruz - 

OAB:10.620- E, Luiz Augusto Arruda Custódio - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.Intimem-se. Cumpra-se 

e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências...................................................................................................

..............................................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83856 Nr: 2966-55.2011.811.0005

 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: Rubens Avanzi Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascquinho de Arenapolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Onofre Ribeiro da Silva Neto - OAB:7356-A, Renato 

Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gezuíno Catarino da Cruz - 

OAB:10.620- E, Rodrigo Batista da Silva - OAB:7697/MT

 Vistos etc.De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o 

feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença (Capítulo 06, 

Seção 07, Item 6.7.1 da CNGC).Defiro o requerimento para cumprimento de 

sentença.Nos termos do artigo 498 do Código de Processo Civil/2015, 

determino a intimação da parte demandada a cumprir o julgado, realizando 

a prestação da obrigação assinalado na sentença (entrega do imóvel com 

a área de 1.121,00ha, denominada Fazenda Ressaca, situada no Municípío 

de Alto Paraguai/MT).Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

para o caso de não cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 

dias.Faça-se constar na intimação acima determinada que, não havendo o 

cumprimento da obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas 

honorárias específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais 

desde já arbitro no percentual de 10% (dez por cento), forte do §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil de 2015.Não cumprida a obrigação 

no prazo assinalado, expeça-se mandado de IMISSÃO NA POSSE, 

independente do curso da multa diária cominada.DEFIRO o Reforço Policial 

ao Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, o qual somente deverá 

ser utilizado caso seja estritamente necessário, o que deverá ser 

certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI da Constituição 

Federal. Nesse sentido, casos análogos:“EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO- LIMINAR DEFERIDA - 

ARROMBAMENTO E REFORÇO POLICIAL - ART. 842, §1º, do CPC - 

POSSIBILIDADE - ATO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. Deve-se autorizar ao 

oficial de justiça o arrombamento e uso de reforço policial na busca e 

apreensão, diante da resistência ou inacessibilidade do veículo objeto da 
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lide, nos termos do art. 842, §1º, do CPC.” (TJ/MG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0231.13.037002-7/001, Relato: Des. Marcos Lincoln, 11ª 

CÂMARA CÍVEL, J: 03/06/0015, P: 10/06/2015).Deve o meirinho promover 

o cumprimento com muita calma e ponderação, fazendo-se constar em 

Termo as ocorrências.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98860 Nr: 1017-54.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Aparecida de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 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:

 Localidade: ZONA URBANA – ALTO PARAGUAI-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84174 Nr: 3332-94.2011.811.0005

 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: Vasco Teixeira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Batista da Silva - 

OAB:7697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Ribeiro da Silva Neto 

- OAB:7356-A, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-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(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.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 220, mantendo-se cópia 

dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 868 Nr: 230-55.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Urandi Sacaramboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 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:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5050 Nr: 627-90.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Rossi Vilela Silva, Solange Torres 

Girardelli Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2.32l-B, Valdecir Errera - OAB:MT 3.365-A

 Intimo as partes do r. despacho de fls. 257 a seguir transcrito: Vistos 

etc.Chamo o feito à ordem.Da análise dos autos, verifico que a sentença 

condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado, na forma do art. 85 e ss. do CPC (fls. 

249/253).Contudo, o Diário da Justiça Eletrônico, ao buscar no Sistema 

Apolo para a publicação, fez a busca como sendo a condenação em 15% 

(quinze por cento), conforme cópia juntada à fl. 256.Ante o exposto, 

corrijo de ofício, erro material constante no Diário da Justiça Eletrônico, 

fazendo constar na publicação a condenação no patamar de 10% (dez 

por cento).Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112729 Nr: 4080-53.2016.811.0005

 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): Lindomar Lara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111078 Nr: 3216-15.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilce Leite de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Réury Carolline de Almeida 

e Silva - OAB:12475/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 
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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.: 42782 Nr: 3396-75.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo de Fátima Rodrigues Vanni

 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.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.: 101555 Nr: 2257-78.2015.811.0005

 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): Rosimeiri Fanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento à r. decisão de fl. 125.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1629 Nr: 384-10.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLG, MOM

 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.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.: 92818 Nr: 7289-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Eglair Possami, Diogo Luiz Biondo de Souza, 

Rafael Esteves Stellato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Luiz Biondo - 

OAB:OAB/MT 11.973, Rafael Esteves Stellato - OAB:OAB/MT 10.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/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(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) 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.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.Se infrutíferas as medidas, intime-se a parte 

executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, 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.: 11356 Nr: 1343-39.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rocha Marcondes, Francisco Carlos 

Ribas Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Felipe 

Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100906 Nr: 1875-85.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Ribas Marcondes, Celito Liliano 

Bernardi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 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.: 88345 Nr: 647-46.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete de Souza, Gilsinha Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 
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OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 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.Expeça-se a 

Certidão Judicial, nos termos do art. 517 do CPC/2015.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86921 Nr: 2564-37.2012.811.0005

 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: Antonieta Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio e Transporte Ltda, Osvaldo 

Pessoa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente pessoalmente por mandado e por edital, com prazo 

de 15 (quinze), para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, 

suprindo a falta que impede seu prosseguimento, sob pena de extinção 

(art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2014 Nr: 1042-63.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pessoa da Silva, União Comércio e 

Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3010 Nr: 109-95.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Diamantino Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Campos Mello, Ivete Terezinha Salton 

Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183, Franciellen de Oliveira Trettel - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermano João Thiesen 

Filho - OAB:571/RO

 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.: 43647 Nr: 312-32.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joice Gomes Pinheiro

 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.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), sob pena de arquivamento do feito.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.: 2487 Nr: 143-02.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pedro Golim, Milton Golin, 

Agropecuária Fogo de Chão Ltda, Antonio Linhares Golim

 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: 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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11271 Nr: 1250-76.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Thomas Oro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 
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OAB:PR/27.171, Evilásio de Carvalho Júnior - OAB:27.820/PR, Mikael 

Martins de Lima - OAB:38878-n/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Cristina Rockenbach 

Bleich - OAB:7655/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.: 86533 Nr: 2141-77.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Alves Caldeira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nodier Ribeiro da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.Com 

efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pelo seu advogado às fl. 346/347.Comunique-se a parte credora, 

via postal, acerca da expedição de alvará de liberação da quantia 

depositada em Juízo na conta informada por sua advogada.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.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6123 Nr: 601-58.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRY SIEBERT, FRANCIZEK BOBOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-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.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.: 103749 Nr: 3321-26.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar da Silva Simonini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/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.: 101908 Nr: 2424-95.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cardoso e Correa Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiara Nascimento de Souza

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

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38699 Nr: 3457-67.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

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

OAB:3056/MT

 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.: 84288 Nr: 3457-62.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Fátima Maria da Silva, 

Irio Desbessel, Idinete Gomes de Campos

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A, MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES - 

OAB:108788, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 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 
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bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARIME PAZZA GREGOLON - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANOTTI COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados 

do processo: Processo: 1000776-92.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

111.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CORREÇÃO MONETÁRIA, LIMINAR]; 

Parte Autora: CARIME PAZZA GREGOLON - ME Parte Ré: ZANOTTI 

COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EPP Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) RÉU: ZANOTTI COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EP, 

CNPJ nº 20.052.654/0001-76, COM SEDE A AVENIDA MIGUEL YUNES, 

545, USINA PIRATININGA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04444-000, FONE:11 

5633-4999, FONE 11 96393-8912. Data de Distribuição da Ação: 

27/06/2017 08:19:20. FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL C/C LIMINAR que lhe(s) é proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, querendo apresentar resposta 

no prazo legal, contados da expiração do prazo deste edital. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL C/C LIMINAR promovida pela AUTORA: CARIME 

PAZZA GREGOLON - ME em face de ZANOTTI COMERCIO DE ACO E 

FERRAGENS EIRELI - EP, expondo que comprou da empresa requerida, 80 

peças de tubo de inox metalon, 25x25x2mm, para que pudesse prestar 

serviços junto a empresa Minerva Foods em Janaúba-MG, conforme 

contrato, porém mesmo após ter sido efetivado o pagamento de 

R$11.000,00 em 31/05/2017 a empresa requerida, até a presente data não 

houve o envio do produto comprado ou a restituição do valor pago, o que 

motivou o ajuizamento da presente ação. Após inúmeros contatos com a 

requerida, ficou estipulado que a mesma devolveria o valor pago, pois não 

tinha o produto vendido, porém assim não o fez, sendo que inclusive não 

atende mais as suas ligações e email enviados. Requereu liminarmente a 

concessão da antecipação da tutela, determinando-se o bloqueio do valor 

de R$11.000,00 na conta da requerida e transferência do referido valor a 

autora. Diz ainda que tanto a relação jurídica como a própria intermediação 

no negócio jurídico (que alegou verbalmente a parte ré), constituem 

relação de consumo previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 

2º e 3º da Lei 8078/90). Logo a responsabilidade pelo entrega do produto 

comprado é da parte ré, razão que a presente ação deverá ser julgada 

procedente. Ao final querer seja julgada procedente a presente ação, 

condenando os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral; 

a garantia do beneficio do ônus da prova, pelo que reza o inciso VIII, do 

artigo 6º, do CDC; que a requerida seja condenada ao pagamento das 

despesas e custas processuais, bem como honorários sucumbenciais a 

serem arbitrados por este MM. Juiz em valor não inferior a 20% sobre o 

valor da ação; a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; a 

restituição por parte da requerida do valor pago pela autora no valor de 

R$11.000,00, atualizado desde a data do recebimento do valor que foi em 

31/05/2017. Dá-se a causa o valor de R$111.000,00(Cento e onze mil 

reais). Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido em postulado de fls. 

86. Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias 

para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Decorrido "in albis" o 

prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado 

por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser 

intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, 

abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias. 

Cancelo audiência designada para a data de 18/04/2018. Após, conclusos 

para ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se e cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 17 de abril de 

2018. ADVERTÊNCIA(S): Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. ( Art. 344 NCPC ). Art. 303 CPC (...)III - não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 

335. Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não 

for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência 

de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. § 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará 

necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, 

observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de 

organização judiciária. § 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à 

conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data 

de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição 

das partes. § 3o A intimação do autor para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição. § 5o 

O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 

autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. § 6o Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação 

ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 

8o 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. § 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos. § 10. A parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. § 

11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 

sentença. § 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação 

será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) 

minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Art. 335. O réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediaçãoapresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos. § 1o No caso de litisconsórcio passivo, 

ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6o, o termo inicial previstono inciso II 

será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo 

pedido de cancelamento da audiência. § 2o Quando ocorrer a hipótese do 

art. 334, § 4o, inciso II, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da 

ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da 

data de intimação da decisão que homologar a desistência 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, DEBORA CRISTINA CAMPOS 

OLIVEIRA, digitei. Diamantino, 18 de abril de 2018 DEBORA CRISTINA 

CAMPOS OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125125 Nr: 881-52.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodnei Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:9098

 Código n. 125125

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
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Vistos, etc.

JODNEI RODRIGUES DA SILVA, já qualificados nos autos, por meio de seu 

advogado constituído, formulou pedido de revogação da prisão preventiva 

aduzindo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, 

motivo pelo qual faz jus a sua liberdade.

 Instada, a representante do Ministério Público à fls. 65/66, manifestou pelo 

indeferimento do pedido.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os motivos esposados na decisão de fls. 62/63, verifica-se 

que bem expostas estão as razões que ensejaram a conversão da prisão 

em flagrante em prisão preventiva, ante a presença dos indícios da 

autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade 

da medida extrema para garantia da ordem pública, não havendo alteração 

fática capaz de maculá-la.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos exposados na decisão de fls. 

60/63, em consonância com parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que 

converteu a prisão em flagrante do conduzido em prisão preventiva e 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

acusado JODNEI RODRIGUES DA SILVA, todos qualificado nos autos.

 Intime-se se as partes e de Ciência ao MP.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

Diamantino/MT, 24 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107458 Nr: 1384-44.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre de Oliveira Perine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Código n. 107458

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 06 de junho de 2018, às 

15h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 26 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 116510 Nr: 1544-35.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do reeducando, para que fique ciente da certidão de 

fls. 179, abaixo transcrita, e se manifeste no prazo de 05 dias. CERTIDÃO 

- Certifico que não há retificação a ser realizada no cálculo de fls. 148, 

uma vez que os períodos de prisão do recuperando pelos autos cód. 

103152 e cód. 107835, foram considerados como cumprimento de pena, 

consoante certidão de fls. 143.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108141 Nr: 1672-89.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Pereira Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1672-89.2016.811.0005 Código 108141

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): Ernani Pereira Garcia

CITANDO(A, S): Executados(as): Ernani Pereira Garcia, Cpf: 

66706912115, Rg: 300.273.268-7 SSP RS Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), comerciante, Endereço: lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/06/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 165.946,90

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor do Executado da importância , 

certa e exigível de R$ 165.946,90(Cento e Sessenta e Cinco Mil, 

Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa Centavos), representada 

pela Certidão de Divida Ativa nº 20146442.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu,_________ Elieth Ferreira da Silva, digitei.

 Diamantino - MT, 26 de abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111726 Nr: 3591-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Mendes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 Código n. 111726

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 20 de junho de 2018, às 

15h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 26 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92291 Nr: 766-70.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Bassi Huber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto P. Silvestre - 

OAB:14.894/MT

 Código n. 92291

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 
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Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 10 de julho de 2018, às 

15h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 26 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101699 Nr: 2325-28.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Benghi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Eduarda Sthefani Zeilinger - OAB:21692/O, Izabelle 

Epifanio - OAB:19915/O

 Código n. 101699

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 10 de julho de 2018, às 

16h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 26 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103005 Nr: 2961-91.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gomes da Silva Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 103005

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 13 de junho de 2018, às 

15h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 26 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103445 Nr: 3182-74.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 103445

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 13 de junho de 2018, às 

15h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 26 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100710 Nr: 1778-85.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Código n. 100710

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 13 de junho de 2018, às 

16h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 26 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 42581 Nr: 3348-19.2009.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Carlos Oliveira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 3348-19.2009.811.0005.

I – O ofício de fls. 731/733 e736/736v. informa que o reeducando Amilton 

Carlos Oliveira Guimarães e outros reeducandos/acusados foram 

transferidos para o estabelecimento prisional de Tangará da Serra-MT em 

caráter excepcional, no dia 21.02.2018, visto que teria praticado ato de 

indisciplina de natureza grave.

Assevera o diretor da cadeia pública que Eder Gomes Ojeda, Célio Soares 

da Silva, Alessandro Petronilio dos Anjos, Amilton Carlos Oliveira 

Guimarães, Bruno Rodrigues da Silva, Marlon Ferreira da Silva e Michel da 

Silva Freitas integram o grupo criminoso denominado Comando Vermelho e 

teriam participado da tentativa de fuga ocorrida no dia 16.02.2018, motivos 

pelos quais postula anuência deste juízo para que os presos permaneçam 

no estabelecimento onde se encontram.

O Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido para que o 

preso em questão seja transferido em caráter definitivo, mediante prévia 

anuência do juízo de destino.

É o relatório. Decido.

Ante a gravidade dos fatos narrados defiro o pedido de transferência 

definitiva do reeducando.

Posto isso, defiro o pedido de transferência de Amilton Carlos Oliveira 

Guimarães, qualificado nos autos, para a Unidade Prisional da Comarca de 

Tangará/MT.

II. Expeça-se oficio à Superintendência de Gestão Penitenciária solicitando 

vaga para o reeducando na Unidade Prisional do munícipio de Tangará da 

Serra/MT.

 Ainda, oficie-se ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Tangará da 

Serra/MT solicitando anuência para recebimento do reeducando.

III – Dê-se vista a Defesa e ao Ministério Público do cálculo de fl. 728.

IV – Int.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 16 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 34921 Nr: 3195-54.2007.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleide de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Samsel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de penhora do veículo, haja vista que em buscas pelo 

sistema renajud verifiquei inexistir veículo em nome da executada, o que 

confirma que o veículo que a parte exequente quer ver penhorado não é 

de propriedade da executada.

Assim, intime-se a parte exequente para que traga aos autos bens 

passíveis de penhora no prazo de 5 dias.

Caso decorra o prazo sem manifestação, torne concluso para extinção.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000273-37.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DE FATIMA CAMPOS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Expeça-se mandado de constatação, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a parte autora reside no 

endereço informado na petição inicial, qual seja Rua das Camélias, s/n, 

Bairro Novo Diamantino/MT. Cumpra-se. Diamantino, 27 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010586-06.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EURIEDES SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CABIANCHI & ALMEIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010586-06.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EURIEDES SANTOS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

CABIANCHI & ALMEIDA LTDA - ME Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para que justifique sua ausência na audiência de instrução no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do processo. Outrossim, deve o advogado da 

parte requerida proceder sua habilitação junto ao sistema, haja vista que a 

habilitação do advogado junto ao sistema cabe ao próprio advogado, com 

o fito de evitar qualquer alegação de nulidade processual. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000326-18.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.078,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO]. Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO PEREIRA 

PANDOLFO Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE SAO PAULO Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. Sem devaneios desnecessários, infere-se que a parte 

discute acerca de ICMS pago em virtude de arrematação de veículo em 

leilão extrajudicial. Ocorre que, se tratando de discussão tributária, é 

competente o Juízo onde se deu o fato gerador. Além disso, não vislumbro 

possibilidade do ente federativo ser julgado em outro Estado, sendo que a 

melhor interpretação do artigo 52, parágrafo único, do CPC é que o o autor 

pode demandar em seu domicílio, desde que resida no mesmo Estado da 

Federação. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 3º, "caput”, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P. I. C. Após, transitada em 

julgado a sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 26 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A ALBINO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000928-43.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 7.089,87; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: A 

ALBINO - ME Parte Ré: REQUERIDO: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório conforme autoriza o artigo 38 da 

Lei 9.099/99. Decido. Fundamento e Decido. Trata-se de ação de cobrança 

com pedido de danos morais em que o autor, empresa de transporte 

rodoviário de cargas, alega que foi contratado para fazer o transporte 

rodoviário de mercadorias, não sendo ressarcido das estadias 

decorrentes da demora no carregamento dos produtos. Inicialmente, tendo 

em vista a existência de matéria preliminar, passo a analisá-la. Da 

preliminar de incompetência do juízo por foro de eleição: A mencionada 

preliminar não merece guarida. A reclamada alega incompetência do juízo 

ante a eleição do Foro de Rondonópolis no contrato de transporte, 

entretanto, o referido contrato juntado pela ré é quase que ilegível, não 

permitindo visualizar com certeza o nome da parte contratada, a data em 

que o contrato foi firmado, bem como não é possível sequer verificar se é 

referente ao frete em questão, de forma que do jeito que se apresenta tal 

documento não está apto a produzir prova alguma. Por outro lado, a lei 
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9.099/995 estipulou regras próprias de competência. Assim, a 

competência territorial dos Juizados Especial Cíveis é fixada, de regra, no 

“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”, nos termos do art. 4°, inciso I, da Lei 

9.099/995. Portanto, uma vez que a ré possui filial nesta comarca, 

conforme se verifica através do site da empresa reclamada 

(http://rdmtransportes.com.br/contato), na aba contatos, rejeito a preliminar 

de incompetência do juízo. Superada a preliminar, julgo o mérito. 

Inicialmente, indefiro o pedido da parte autora de revelia da reclamada ante 

a ausência de poderes para transigir na carta de preposição apresentada 

em audiência de conciliação, uma vez que a ausência de tais poderes 

trata-se de mera irregularidade, não constituindo nulidade absoluta e nem 

justificando a pena de revelia, prevista apenas para os casos de ausência 

do réu, nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95, aplicando-se no presente 

caso a regra do art. 13 da referida lei. No mérito, procede a ação. A parte 

autora comprovou ter sido subcontratada pela ré para o transporte de 

37.860kg de soja em grãos, sendo a coleta na remetente Everest Agro 

Ltda, com origem da prestação na cidade de Campo Novo dos Parecis, e 

entrega/destino na cidade de Cuiabá, na destinatária Sperafico da 

Amazônia. A parte autora juntou aos autos os documentos que apontam a 

quantidade da cargas carregada, o dia e horário da ordem de 

carregamento, bem como o comprovante do dia e horário de emissão do 

DACTE, indicando que as datas de ordem de carregamento e emissão do 

DACTE se deram em dias diferentes. Quanto a alegação da parte 

reclamada de que a demora no carregamento se deu por culpa exclusiva 

da reclamante que, mesmo de posse da ordem de carregamento no dia 

06/07/2017, somente compareceu no local do carregamento no dia 

08/07/2017, constata-se que tal alegação carece de elementos 

probatórios. A reclamada aduz que se a autora tivesse chegado antes ao 

local de carregamento e efetuado o carimbo na ordem de carregamento, 

provaria assim a data que estava à disposição para realizar a carga, 

sustentando que a ordem de carregamento que juntou não está carimbada 

porque o carregamento fora feito no dia em que chegou. Ora, tal alegação 

é inconcebível, uma vez que nada impede a reclamada de carimbar a 

ordem de carregamento quando a transportadora chegar atrasada no local 

da carga, até porque a maior interessada em registrar os horários de 

entrada e saída são as empresas que contratam o transporte. Da mesma 

forma, a alegação da empresa requerida de que não foi avisada pela 

empresa autora de sua chegada ao terminal de carregamento, e de que 

deve a empresa autora ser obrigada a juntar nos autos o carimbo do 

terminal de carregamento de quando chegou ao local, não fazem qualquer 

sentido. Primeiro porque a própria ordem de carregamento emitida pela 

reclamada é ordenando a realização da carga no dia 06.07.2017, portanto, 

presume-se que a autora chegou ao local no referido dia, e se não há 

carimbo registrando o dia e o horário alegado pela ré, a culpa é 

exclusivamente da reclamada que não fornece os meios adequados de 

registro. Nos termos do art. 11, §9º da Lei 11.442/07, é responsabilidade 

do embarcador e do destinatário da carga “fornecer ao transportador 

documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas 

dependências dos respectivos estabelecimentos”. Logo, a insuficiência de 

dados nos documentos de chegada do veículo e carregamento da carga é 

de responsabilidade única e exclusiva da requerida. Conforme previsto no 

art. 373 do CPC, cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito, e ao 

réu fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, cabia a ré 

trazer aos autos algum meio de prova suficiente para comprovar fato 

diverso do apresentado pelo autor, ônus do qual não se incumbiu. Assim, 

considerando que o DACTE (documento que deve ser impresso pelo 

vendedor da mercadoria antes da circulação dela, para acompanhar a 

mercadoria em trânsito, fornecendo informações básicas sobre a 

prestação em curso), foi emitido em dia 08.07.2017 às 14h05min, e a 

ordem de carregamento em 06.07.2017 às 16h52min, constata-se que o 

prazo máximo para carga de 5 (cinco) horas não foi observado. Pois bem. 

A carga é de 37.860 KG; a ordem de carregamento foi emitida em 

06.07.2017 às 16h52min, e o DACTE em 08.07.2017 às 14h05min. O 

atraso na carga, portanto, correspondeu a 40h00min, já descontadas as 

05 horas de tolerância. Valor de cada hora tonelada: R$ 1,38 x 37.860 = 

R$ 52.2468. Valor devido: 52.2468 hora/tonelada x 40 horas = R$ 

2.089,87. O atraso, portanto, correspondeu a período muito superior ao 

previsto na Lei nº 11.442/07, que dispõe: Art. 11. (...) § 5o Atendidas as 

exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo 

de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da 

chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será 

devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou 

fração. Dessa forma, considerando o tempo de espera do autor para o 

carregamento da carga, bem como a quantidade da carga carregada, 

correta a condenação ao pagamento de estadias no valor de R$ 2.089,87. 

Por fim, rejeito o pedido de danos morais pois o autor não logrou em 

desincumbir-se do seu ônus neste aspecto, não tendo demonstrado, ainda 

que minimamente, que veio a experimentar algum abalo na órbita subjetiva, 

do que não se tem notícia nos autos. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para condenar a reclamada a: - PAGAR à parte autora a título de 

estadia o valor de R$ 2.089,87 (dois mil e oitenta e nove reais e oitenta e 

sete centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da citação e 

juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da 

citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nesta fase, 

em razão do disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. 

P.I.C Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 26 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201376 Nr: 9099-07.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO, RAFAEL 

MARTINS BADIN, JANAINA LANDER XAVIER SOUZA BADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES R. LANGE DE PAULA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos requerentes para que cientifiquem-se acerca do envio da 

solicitação de restituição ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça, tendo sido gerado o procedimento CIA nº 

0710538-75.2018.8.11.0037, podendo acompanhar o pedido por meio 

desse expediente.

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 104003 Nr: 2952-72.2011.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRB, SRB, IR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTB, LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 

11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 10 DIAS

EDITAL Nº.:

 AUTOS N.º 2952-72.2011.811.0037

 ESPÉCIE: 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: MANIEFA REUTOV BODUNOV e SUZANA REUTOV 

BODUNOV e IRINA REUTOV

ADVOGADO(S): MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES; 
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FRANCIELLA TROMBETTA CADORE; MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES; ÉDERSON UMBELINO NERY

PARTE REQUERIDA: FEDORIT THEODORO BODUNOV e LUKA BODUNOV

VALOR DA CAUSA: 6.540,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 

09/05/2018, às 14:30, na sala de audiência da Primeira Vara Cível, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado, oportunidade em que 

deverá comparecer acompanhado de advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, momento em que poderá 

apresentar sua contestação, importando a sua ausência em confissão e 

revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

inicial. Fica também, o requerido INTIMADO, por este Edital, acerca da 

decisão que DEFERIU os alimentos provisórios, no valor de R$ 545,00.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Trata-se de ação de alimentos com pedido 

de alimentos provisórios proposta contr FEDORIT THEODORO BUDONOV 

em favor das filhas MANIEFA REUTOV BODUNOV e SUZANA REUTOV 

BODUNOV fixado em 50% dos salário mínimo.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos em correição. Considerando que o requerido 

não foi encontrado nos endereços constantes nos autos, estando 

atualmente em local incerto e não sabido, nos termos do art. 256, II, do 

CPC, determino sua citação editalícia. Em obediência ao rito especial da Lei 

de Alimentos, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 09/05/2018 às 14h30min. Cite-se o réu por edital imediatamente, 

a fim de que possa ser cumprido em tempo hábil a audiência. Em seguida, 

conclusos. Cumpra-se.

Eu, Lindinalva Lopes da Silva Oliveira, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 26 de abril de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 144059 Nr: 1647-14.2015.811.0037

 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: JACRL, JRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA DE CAMARGO VIANA - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:14242, PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar sobre a certidão negativa do oficial 

de justiça de f. 47 no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 164743 Nr: 2561-44.2016.811.0037

 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: MLSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Vistos, etc.

Defiro os pedidos constantes nos itens “2” e “3” da petição ministerial 

retro.

Outrossim, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 06/09/2018, às 17h30min.

 Fixo o prazo para apresentação do rol de testemunhas e indicação das 

provas que pretendem produzir em 15 dias, contados da intimação desta 

decisão, sob pena de preclusão, conforme estabelece o artigo 357, §4º, 

do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137593 Nr: 8746-69.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEGX, CSX, JGSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LK, GCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido ministerial retro, designando audiência de conciliação para 

o dia 24/05/2018 às 14h40min.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 26/01/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 32017 Nr: 265-35.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação no dia 28.06.2018, às 15h30min, neste Juízo. Intimação ainda 

do advogado parte autora para fornecer, no prazo de 05 ( cinco ) dias, 

endereço atualizado do autor, no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 128387 Nr: 1306-22.2014.811.0037

 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: SIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo 5 dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69197 Nr: 1505-83.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. R. PINHEIROS, JOSEFA ARLINDA RIBEIRO 

PINHEIROS, ISAIR PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1505-83.2010.811.0037 (Código 69197)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: J.A.R Pinheiros

 Executado: Josefa Arlinda Ribeiro Pinheiros

Executado: Isair Pinheiro

Vistos etc.
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Certifique-se se a empresa executada é firma individual.

Os executados J.A.R Pinheiros e Isair Pinheiro, regularmente citados por 

edital (fls.138), não apresentaram defesa executiva, tampouco efetuaram 

o pagamento, consoante certidão inclusa (fls.139).

Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil e 

Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, nomeio o ilustre Defensor 

Público para patrocinar a defesa do réu revel citado por edital, o qual 

deverá ser comunicado, mediante intimação pessoal, com prazo em dobro 

para resposta (CPC, art.186, §1º), em face das prerrogativas funcionais.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de abril de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158249 Nr: 8232-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, SAMOEL DA SILVA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, INDÚSTRIA 

DE PRODUTOS CERÂMICOS FAAT LTDA ME - CERÂMICA PRIMAVERA, 

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES LTDA, J. BATISTA 

COMÉRCIO DE PORTAIS EIRELI -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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, FABIANE 

ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABÓIA - OAB:6141/MT, ISABELA ALVES 

BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486/B, 

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, KASSIO BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15562O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 

6358, LUCIANO BENETTI TIMM - OAB:SP/170.628-A, RAFAEL BICCA 

MACHADO - OAB:44096/RS, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, 

THIAGO TAVARES DA SILVA - OAB:76353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8232-82.2015.811.0037 (Código 158249)

Ação de Recuperação Judicial

 Requerente: Construmotta Materiais para Construção Ltda. - ME

Vistos etc.

Havendo objeção ao plano de recuperação judicial, convoco a 

assembleia-geral de credores para deliberação, nos moldes do artigo 56 

da Lei nº 11.101/2005.

Designem-se as datas para a realização da assembleia-geral de credores, 

em primeira e segunda convocação, para análise das objeções 

apresentadas, com a aprovação, rejeição ou modificação do plano de 

recuperação judicial.

A assembleia será realizada em local a ser informado pela recuperanda e 

será presidida pelo Administrador Judicial (Lei nº 11.101/05, art.36).

O plano de recuperação judicial estará à disposição dos credores na 

Secretaria da Segunda Vara desta Comarca.

 Expeça-se edital de convocação no órgão oficial, atentando-se para o 

disposto no artigo 36, I a III, da Lei nº 11.101/05.

A recuperanda deverá comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

publicação do edital de convocação em jornais de grande circulação e 

outros meios de divulgação em massa desta Comarca.

Intime-se, pelos correios, os representantes legais da recuperanda a fim 

de que compareçam à Assembleia-Geral, inclusive para assim permitir a 

necessária deliberação acerca de eventual modificação do plano 

recuperatório.

Se impossível a instalação da Assembleia-Geral nas datas aprazadas por 

falta que lhe seja imputável, a recuperanda deverá apresentar justificativa 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Ao final do prazo, com ou sem a 

manifestação da parte, conclusos para deliberação.

Cientifique-se o Ministério Público.

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

Primavera do Leste (MT), 17 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139402 Nr: 10128-97.2014.811.0037

 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 PAN S/A, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - OAB:SP 

196.651, MARCELO LOPES - OAB:SP/ 160.896-A, RODRIGO BARRETO 

COGO - OAB:164619A, THIAGO PEIXOTO ALVES - OAB:SP 301.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, RICARDO POMERANC MATSUMOTO - OAB:

 Intimo as partes para manifestarem quanto a decisão proferida pela 

Primeira Câmara Civel deste TJ aportada a f. 129/136, requerendo o que 

entenderem oportuno. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55573 Nr: 3205-65.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FERNANDES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, LOISE PASCHOAL CAZARIN, ARTEMIO 

CASARIM, HILDA PEGORARO CAZARIN, RESOLI CAZARIN, IVETE FÁTIMA 

PASCHOAL CAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY GONÇALVES LIMA - 

OAB:11599 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO - 

OAB:14990, CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - OAB:12.1255-B/MT, 

DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT, EVERALDO JOSÉ DE 

OLIVEIRA LORENZATTO - OAB:MT/ 9581, JAKSON ROBERTO 

PASCHOAL - OAB:PR-33440

 Intimar o advogado da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida e diligenciar seu cumprimento, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51591 Nr: 6794-02.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA, JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA, DARLEY DA SILVA CAMARGO, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BATISTA DA SILVA, JULIO CESAR 

GOMES, BATISTA DA SILVA & GOMES LTDA, MARCIA CONCEIÇÃO 

ZAMPAR

 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, RODOLFO LICURGO TERTULINO DE 

OLIVEIRA - OAB:CE/10144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Processo nº 6794-02.2007.811.0037 (Código nº 51591)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: João Oliveira de Lima e Outros

Executados: Adriano Batista e Outros

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, em razão da insuficiência de saldo, consoante 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores anexo.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.231).
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Às providências.

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.: 16340 Nr: 1575-18.2001.811.0037

 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: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET, LENIR 

MARIA BERTOLDO BARCHET, GETULIO LUIZ BARCHET, LACI MARIA 

BOZZETTO BARCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Certifico que nesta data INTIMO advogado da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca do desarquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2844 Nr: 27-94.1997.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DAVID RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA CLARO ALLAGE 

- OAB:4200/MT

 2. Certifico que nesta data INTIMO advogado da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca do desarquivamento do processo.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001361-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDRE GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONALDO MATEUS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000310-65.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 30.883,62; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT Parte Ré: EXECUTADO: 

LEONALDO MATEUS DA SILVA Visto, Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste 

de Mato Grosso - Sicoob Primavera MT contra Leonaldo Mateus da Silva, 

ambos qualificados. As partes entabularam acordo extrajudicial e 

requerem a homologação e suspensão do presente feito, bem como, a 

baixa das restrições inseridas no nome do executado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito (ID 12218648/12219080). É o relatório. Fundamenta e 

decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até 10/03/2022, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo 

Civil. Expeça-se ofício ao Serasa para que este proceda com a baixa das 

restrições inseridas no nome do executado referente a esta ação. 

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão. Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja 

manifestação das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente 

cumprido. Após certifique-se e concluso para sentença. Primavera do 

Leste/MT, 13 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001240-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PEREIRA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 32620 Nr: 860-34.2005.811.0037

 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): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.126/127.

Procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome do executado, sendo infrutífera, conforme 

documento anexo.

 Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, restando 

negativa, conforme documento anexo.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17656 Nr: 2478-53.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Cumpre-me intimar o Dr. Willian Ricardo Mello Zanoni, OAB/PR 66404, 

PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO 24hs, SOB PENA 

DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC196 do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 22847 Nr: 79-80.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCO DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:3350/MS, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:MT 

5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.195.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, restando 

negativa, conforme documento anexo.

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.: 160106 Nr: 452-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DOMINGOS TECHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.67.

Quanto ao pedido de item a, verifica-se que a secretaria deste juízo já 

certificou o decurso do prazo, conforme se extrai da p.65.

Procedeu-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

infrutífera, conforme documento anexo.

Realizou-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF) e do executado. Devendo o extrato em anexo ser 

arquivado em pastas próprias na Escrivaria, conforme determina o item 

2.16.4 da CNG/CCGJ, se necessário expeça-se oficio a Receita Federal.

No mesmo ato, procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para 

bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, sendo parcialmente 

frutífera, 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.: 205581 Nr: 2072-36.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL GONÇALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA - OAB:MT/9565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106457 Nr: 5509-32.2011.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em relação aos pedidos de p.148, intime-se o exequente para apresentar 

documentos comprobatórios, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106413 Nr: 5463-43.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.96/98.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, restando infrutífera, 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.: 169999 Nr: 5234-10.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO PAULO BRAUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDÉRIO DA SILVA 

- OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448, ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Visto,

 Deferem-se os pedidos de p. 484, para tanto, nomeia-se para a 

realização da pericia contábil o IBEC - Instituto Brasileiro de Estudos 

Científicos, Av. Rubens de Mendonça, 1856 – Sl. 408, Bosque da Saúde - 

CEP 78050-000, Cuiabá-MT, Fone/Faz: +55 (65) 3052-7636, email: 

contato@ibecbrasil.com.br.

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 autora para providenciar o 

pagamento dos honorários periciais.

Com o laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo a parte autora, informar se ainda possui interesse na produção 

de prova testemunhal. Após, tornem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140185 Nr: 10326-37.2014.811.0037

 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: IVO PAULO BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/A

 Visto,

Intimem-se as partes para informarem se possuem provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, no prazo de 

15(quinze) dias.

 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).

 Após, concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39249 Nr: 1774-64.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO, SALMA ASTUTT TANNURE, JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Certifico que a matricula atualizada juntada nos autos não é a matrícula 

que consta na decisão de fls. 253, ou seja matrícula 7.681. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para juntar a matrícula nos 

autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60851 Nr: 647-86.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO JOÃO DIDOMÊNICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEVEDO DE CASTRO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando que o valor do crédito é superior ao do bem adjudicado, nos 

termos do artigo 876, §4, II, do Código de Processo Civil, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154348 Nr: 6414-95.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON LOPES E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA CELI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.65.

Procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome da executada, sendo infrutífera, conforme 

documento anexo.

 Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

frutífera, inserindo a restrição judicial, conforme documento anexo.

Intime-se a executada na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tomem ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 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.: 127845 Nr: 795-24.2014.811.0037

 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: ADSON APARECIDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CARLOS FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

 Em relação a preliminar de inépcia da inicial pela falta da conclusão lógica, 

esta não merece prosperar, pois da leitura da exordial depreende-se 

claramente que a parte autora alega que foi vítima de agressão, acusando 

o requerido, e aduz que em decorrência dos fatos sofreu danos, 

pretendendo a consequente indenização.

 Portanto, estão ausentes os motivos elencados no § 1º do art. 330 do 

CPC, impondo-se a rejeição da preliminar.

 Não há outra preliminar 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.

Para produção de prova oral e depoimento pessoal, designa-se audiência 

de instrução para o dia 03/10/2018, às 15h30min, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do C.P.C).

 Fixa-se o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo 
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civil).

Ademais, em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do 

Código de Processo Civil, 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.

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.: 158215 Nr: 8206-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Visto,

Extrai-se que audiência aprazada a p.307 não foi realizada, e 

considerando a informação que a executa encontra-se segregada no 

Presidio na Comarca de Rondonópolis/MT, intime-se o exequente para 

manifestar se persiste a necessidade de audiência de conciliação.

Se houver, em atenção ao principio da economia processual, aguarde-se 

a designação da audiência de instrução (id. 204509), para que no mesmo 

dia seja realizada tentativa de composição entre as partes.

Ressalte-se que o exequente deverá informar este juízo da data 

designada, em prazo hábil para o aproveitamento da escolta prisional e 

demais intimações necessárias.

Em caso negativo, 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.: 160616 Nr: 673-40.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EURIDICE DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO 

RODRIGUES DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELSON ANTONIO FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

 Em relação às preliminares de falta de interesse de agir e carência da 

ação por ilegitimidade passiva, confundem-se com o mérito, de modo que 

com ele serão apreciadas.

Não há outras 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.

Intimem-se as partes informarem se possuem provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, no prazo de 15 

(quinze) dias. 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).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 58583 Nr: 6171-98.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Visto,

Trata-se de Ação Cumprimento de Sentença de Honorários proposta por 

Alfredo de Oliveira Woyda contra Construtora e Imobiliária Cosentino Ltda, 

ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto pugnam pela homologação e 

extinção da ação e desistem do prazo recursal, bem como, requerem as 

baixas necessárias (p.108/109).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo supracitado e a 

renuncia ao prazo recursal, para que surta os jurídicos e legais efeitos em 

consonância com o artigo 487, III, “b” com fulcro no Código de Processo 

Civil.

 Cancela a audiência aprazada a p. 107.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” c/c 924, 

inciso II, ambos do CPC.

Custas e taxas pagas.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141351 Nr: 358-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, DJALMA VIEIRA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA, 

HILEA REGINA CASTANHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890 PR, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25661 PR, MARIA ANGELA 

KEIKO TAIRA - OAB:PR/ 34433, RAFAEL MACEDO ROQUE - OAB:63080 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelos executados 

contra decisão (p.137), alegando omissão e contradição.

O embargado pugnou pelo não acolhimento dos embargos de declaração 

(p.299/300).

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.

Nota-se que os executados/embargantes almejam a reforma da decisão, 

portanto, é incabível a interposição de embargos de declaração com efeito 

infringente, para nova discussão de matéria já apreciada.

Por essas razões, por não haver obscuridade, omissão nem contradição a 

serem supridas. Assim o Estado-Juiz rejeita os presentes embargos de 

declaração, mantendo a decisão objurgada.

Decorrido prazo para eventual interposição de recurso, e nada sendo 

requerido, certifique-se e arquive-se com as baixas necessárias.

Outrossim, diante da informação de novação da divida e ante o principio 

da fungibilidade, intime-se o administrador judicial para informar se foi 

homologado o crédito do exequente na recuperação judicial, no prazo de 

30 (trinta) dias.

Com a informação, intimem-se as partes para caso queiram se 

manifestarem, no prazo legal.

Após, concluso para análise.
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Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146405 Nr: 2737-57.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARLUS VIANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 56.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, a qual foi frutífera, conforme documentos anexos.

 Proceda-se nova tentativa de citação do executado.

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.: 132428 Nr: 4744-56.2014.811.0037

 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: RAIMUNDO FRANCISCO BORTOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILL CESAR FEREIRA DE FREITAS, 

WALTERLY RIBEIRO DA SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735, Izaias Resplandes de Sousa - OAB:MT0013762O, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 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:

• A última cirurgia foi decorrente de problemas em relação à primeira, ou 

possui alguma relação?

• Qual a natureza e extensão dos danos?

• Houve erro médico ou do procedimento realizado? Se sim, qual a 

responsabilidade de cada requerido, e se sua participação foi direta ou 

indireta?

• Se houve ou não por parte do requerente o cumprimento das 

prescrições médicas no pós-operatório;

Nomeia-se para a realização da pericia o Dr. Reinaldo Prestes Neto 

CRM-MT 5329, como perito para atuar neste processo. Os dados do 

referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo.

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 à proposta, intimem-se as partes requeridas providenciarem 

o pagamento dos honorários periciais.

Com o laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo informar se ainda possuem interesse na produção de prova 

testemunhal.

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).

Após, concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 103940 Nr: 2881-70.2011.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO MAZOTTI, ALVIRA FORNER MAZOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DUENHA, WILSON ROMAGNOLI, 

ADRIANA TIRONI ROMAGNOLI, CLARICE BEE PERERA, AIRTON PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT/3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:46.256/PR, FERNANDA TAGLIARI - OAB:14776-A/MS

 Visto,

Defere-se o pedido de p.792/795.

Deve a Sra. Gestora deste Juízo encaminhar os documentos solicitados 

pelo INTERMAT (p.788/789), uma vez que, segundo informação dos 

requerentes, todos os documentos estão anexos a exordial.

Concluído o estudo de caso do INTERMAT, intime-se o Estado para 

manifestar se possui interesse na lide, no prazo legal.

Caso ausente algum documento, intimem-se os autores para 

apresentarem, no prazo de 20 (vinte) dias.

 Com estudo apresentado e manifestação do Estado, intimem-se as partes 

para promover o seguimento do feito, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4443 Nr: 1746-43.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, SILVANA 

ROQUE DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO ROESNER - OAB:26694-PR, JULIANO CÉSAR 

CLEMENTE - OAB:14.340, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - 

OAB:122345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2397-MT., PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS - OAB:

 Visto,

Em relação à manifestação de p. 917/919, em observância ao Principio da 

decisão surpresa, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Cível.

Decorrido o prazo, certifique e concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 32727 Nr: 955-64.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasily Rijkoff, DANIIL RIJKOFF, ANNA 

MAKAROFF, MARINA KILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 Vistos,

Considerando que o executado concordou com o levantamento do valor 

bloqueado, defere-se o pedido do exequente a expedição de alvará, 

observando-se os dados bancários apresentados a p.150.

Em relação ao pedido do exequente de transferência da penhora dos 

veículos para o processo código 33438, indefere-se, pois trata-se de 

processos distintos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 130 de 573



Outrossim, verifica-se que o valor bloqueado corresponde quase a 

totalidade do débito, restando uma diferença mínima, razão pela qual, 

defere-se o pedido do executado de liberação das restrições dos 

veículos, que foi realizada neste ato, conforme documento anexo.

 Por fim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 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.: 126513 Nr: 9059-64.2013.811.0037

 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: GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:25.009 PR, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS 

LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

Quanto a preliminar de Inépcia pela falta de citação do cônjuge do 

requerido, destaca-se que nas ações possessórias (interditos) a 

discussão limita-se exclusivamente à questão da posse, excluindo o 

exame do domínio, de sorte que deve figurar no polo no passivo aquele 

que é apontado como responsável pela ameaça, turbação ou esbulho.

No caso, alegam os autores na petição inicial que o requerido adquiriu os 

direitos sobre o imóvel enquanto trabalhava na fazenda deles e, que após 

o desligamento, o requerido foi notificado para desocupar o imóvel, mas 

não o fez no prazo concedido.

Com efeito, sendo ele a única pessoa apontada na petição inicial como 

responsável pelo esbulho, não há necessidade de inclusão da mulher do 

requerido para compor o polo passivo da relação processual, na qualidade 

de litisconsorte necessário.

Nesse sentido cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO (NULIDADE PROCESSUAL). QUERELA NULLITATIS. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE DO 

RÉU. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTOR DA 

TURBAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESE QUE 

NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 47 DA LEI PROCESSUAL. AUSÊNCIA, 

ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSSE OU DA PRÁTICA DE 

ESBULHO PELA CÔNJUGE. ART. 73, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - AC - 

1610045-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - 

Rel.: Espedito Reis do Amaral - Unânime - - J. 15.03.2017).

Assim, inexistindo prova concreta da existência de composse ou de 

participação da esposa do requerido nos atos de esbulho ou turbação, 

não há que se falar inépcia da inicial por ausência de sua citação na ação 

possessória. Outrossim, a alegação deveria ter sido requerida pela 

esposa e não pelo requerido, razão pela qual rejeita-se a preliminar 

arguida.

Em relação a preliminar de falta de capacidade postulatória proposta pelo 

requerido pela ausência de procuração em nome da autora Claudete 

Salvadori, verifica-se que esta já foi sanada a p.480, logo, afasta-se a 

preliminar.

Ademais, quanto a preliminar de carência da ação ante a existência de 

ação de usucapião, esta se confunde com o mérito e será analisada como 

tal.

Não há outras preliminares a serem analisadas e do mesmo modo, não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), 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.

Ainda, 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, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 07/06/2018, às 14h45min, a ser 

realizada por este juízo.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Não havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, 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).

 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).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157077 Nr: 7688-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FURLAN, MARIA PRIMON FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA 

PASSOS - OAB:063.096, LEANDRO GUIMARAES DE OLIVEIRA - 

OAB:190.253, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 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, no prazo legal, pagar o valor de R$ 70.091,71, conforme se vê na 

petição de fls. 164/169, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127650 Nr: 610-83.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS 

COSTA SALVADORI, M E M COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:25.009 PR, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 Visto,

Diante do lapso temporal, determina-se que seja expedido mandado de 

constatação, devendo o oficial de justiça informar se foram realizadas as 

manutenções solicitadas pelo requerido a p.259/261, bem como esclarecer 

se foi realizada construção no referido imóvel.

Outrossim, 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.

Dessa forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 07/06/2018, às 14h45min, a ser 

realizada por este juízo.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Não havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, 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).

 Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 
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caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127313 Nr: 292-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO 

SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:25.009 PR, CARLA FABIANA H. ZIGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009 PR, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Visto,

Trata-se de Incidente de Impugnação ao Valor da Causa interposto por 

Jose Salvadori em face de Gerson Salvadori e Claudete Pinto Salvadori, 

visando obter a majoração do valor atribuído à Ação de Reintegração de 

Posse c/c pedido de tutela liminar, processo nº 9059-64.2013.811.0037 – 

Código 126513.

 Alega que o valor arbitrado a causa pelo impugnado, deve corresponder 

com o beneficio patrimonial advindo da ação principal, que corresponde ao 

valor de R$ 1.290.000,00 (um milhão duzentos e noventa mil reais).

 Informa que o impugnado apresentou valor de apenas R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), o qual não condiz com o valor econômico pretendido 

na ação.

Requer que o valor da causa da ação principal código 126513, seja 

corrigido para R$ 1.290.000,00 (um milhão duzentos e noventa mil reais), 

sendo correspondente ao benbeficio econômico advindo da reintegração 

de posse.

A impugnada sustenta que o valor da ação foi atribuído corretamente e 

pede que o valor seja mantido no percentual atribuído, ou seja, em R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais) p.24/27.

 É o relato. Fundamenta-se. Decide-se.

O artigo 292, §3° do Código de Processo Civil dispõe “O juiz corrigirá, de 

ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes”.

Nessa linha é o entendimento jurisprudencial de nosso Tribunai de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – 

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

PROVEITO ECONÔMICO – IMÓVEL RURAL – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA - 

CONDIÇÕES DE ACESSO - CRITÉRIO DO HOMEM MÉDIO – VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO 

PRETENDIDO- RECURSO DESPROVIDO. Por ausência de expressa 

disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações 

possessórias, a jurisprudência desta Corte e do STJ tem entendido que ele 

deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Não 

atua com discricionariedade o magistrado que, ao decidir incidente de 

impugnação ao valor da causa, considera a localização da área e utiliza 

do critério do homem médio, fixando valor ponderável e justo. O valor da 

causa deve expressar o benefício econômico pretendido pela parte, que 

está em descompasso com o valor atribuído à causa. (Ap 25637/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017 

TJMT).

Por essas razões, o valor da causa deve guardar correlação com o 

montante pleiteado na inicial do processo, somando-se o valor de todos os 

pedidos, logo, determina-se a correção do valor da causa fixado em R$ 

1.290.000,00 (um milhão duzentos e noventa mil reais), referente ao 

instrumento particular de confissão de dívida.

Translade-se cópia deste ao processo n° 9059-64.2013.811.0037 em 

apenso, devendo o requerente efetuar o pagamento da diferença das 

custas e taxas processuais.

Com o transito em julgado certifique-se nos autos principais, 

desapense-se e arquive-se este processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59318 Nr: 6872-59.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI MIORANZA THOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO FREITAS FARIA - 

OAB:11979-A, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, LURDIANE 

BARROS MOREIRA - OAB:12369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76458

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora que 

os autos encontram-se com vista pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146492 Nr: 2771-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE FRANCISCO CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 Certifico que foram realizadas duas tentativas de intimação do autor via 

correio, para a audiência designada, contudo, retornaram com a 

anaotação de "desconhecido", deste modo, impulsiono o presente feito, 

com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141351 Nr: 358-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, DJALMA VIEIRA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA, 

HILEA REGINA CASTANHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890 PR, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25661 PR, MARIA ANGELA 

KEIKO TAIRA - OAB:PR/ 34433, RAFAEL MACEDO ROQUE - OAB:63080 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Visto em correição,

Defere-se o pedido para penhora on line do valor executado, por meio do 

SISTEMA BACENJUD. Após, em sendo positiva a penhora realizada, 

intime-se a parte executada para, querendo, oferecer embargos no prazo 

legal (art. 16 da Lei. 6830/80).

Com o resultado da penhora on line, intime-se o exequente, para dar 

prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias.

Diante da informação de p. 87, intime-se o executado para ciência da 

averbação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119836 Nr: 2284-33.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AMERICO MARQUES BARBOSA 

DA SILVA - ME, JOSÉ MANUEL DE ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME
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 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): José Manuel de Albuquerque e 

Cia Ltda - Me, CNPJ: 13194283000100, brasileiro(a), Endereço: Distrito 

Industrial ii, Bairro: José Alencar, Cidade: Primavera do Leste-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Visto,

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMSSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI 

VALE DO CERRADO contra GUILHERME AMERICO MARQUES VARBOSA 

DA SILVA-ME e JOSE MANUEL ALBUQUERQUE E CIA LTDA-ME, todos 

qualificados.

O autor alega ser credor da quantia de R$ 13.800,00 (treze mil e 

oitocentos reais), ao cheque devolvido, conforme demonstrado a p.09.

As citações foram infrutíferas (p.59/61). Tentou-se novamente em outros 

endereços a citação (p.65), as quais foram infrutíferas, sendo citados por 

edital. Com isso nomeou-se curador especial, que apresentou contestação 

por negativa geral (p. 88/89).

O autor informa que liquidou as cotas que os executados possuíam junto a 

credora no valor de R$ 3.047,00 (três mil e quarenta e sete reais), 

pugnando pela dedução do valor da divida.

Intimado, o autor pugna pelo julgamento antecipado da lide, com a 

procedência da ação (p.91/92).

É o relato. Fundamento. Decide-se.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a resolução da controvérsia 

prescinde da produção de outras provas.

Em relação a preliminar arguida quanto à validade da citação editalícia da 

requerida, nos termos do artigo 256, I, do Código de Processo Civil, vê-se 

que quando o endereço do réu é desconhecido ou incerto, o procedimento 

deve ser:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei.

Por seu turno, a norma contida no artigo 257 do CPC dispõe sobre os 

requisitos da citação por edital:

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 

(sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de 

uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de 

revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja 

feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, 

considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção 

judiciárias.

Observa-se estão preenchidos os requisitos autorizativos da citação por 

edital, nos termos do disposto nos artigos 256 e 257, ambos do CPC. 

Assim, rejeita-se a preliminar.

Os embargos por negativa geral não apresentam qualquer justificativa a 

impedir a pretensão da parte autora. Além do que, o documento (p.09) 

acostado à inicial demonstra o débito da requerida, o que autoriza o 

ingresso da presente ação monitória.

Não há prescrição, vez que se aplica ao caso a Súmula 503 do STJ: "O 

prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque 

sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de 

emissão estampada na cártula".

 Quanto aos juros e a correção monetária, assim decidiu o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: "Em qualquer ação utilizada pelo portador 

para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de 

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" 

- STJ. 2ª Seção. REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 

em 22/6/2016 (recurso repetitivo).

Assim, devido à falta de comprovação do pagamento do valor devido, é de 

rigor a rejeição dos embargos.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz o julga procedente a ação 

monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor 

de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), devendo ser descontado 

desse valor a quantia de R$ 3.047,00 (três mil e quarenta e sete reais), 

referente à liquidação das cotas que os executados possuíam junto à 

credora.

A correção monetária incidente a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação (STJ- REsp 1.556.834-SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 

10/8/2016).

Custas e taxas judiciais pagas (p.56).

Em razão do princípio da causalidade, além das custas e despesas 

processuais desembolsadas pelo autor, o réu suportará os honorários 

advocatícios de 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132158 Nr: 4520-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA EGIDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANILDA VALADÃO CORREIA, THIAGO 

ANTONIO LUPIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Thiago Antonio Lupin Neto, Cpf: 

70473819104, Rg: 15777510 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

empresário, Endereço: Rua Guanabara, 759, Bairro: Três Poderes, Cidade: 

Imperatriz-MA

Resumo da Inicial:Trata-se a presente de ação de execução, objetivando o 

recebimento da quantia atualizada de R$ 20.593,44, oriunda do Termo de 

Renegociação de Dívida entabulado entre a Sra. Oranilda Valadão Correia, 

com a Construtora Égide, tendo o Executado (Thiago Antonio Lupin Neto) 

figurado na condição de avalista, se obrigando livremente, portanto, ao 

correspondente adimplemento.”

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114030 Nr: 4405-68.2012.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA HELENA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDALVA RAMOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BARRETO PASSADORE 

- OAB:3978/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA HELENA BARRETO, Cpf: 

41303938987, Rg: 3.321.616-5, Filiação: Benedito da Costa Barreto e 

Geralda Magdalena Barreto, data de nascimento: 18/05/1962, brasileiro(a), 
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natural de Tupi Paulista-SP, solteiro(a), auxiliar de tesouraria. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 515,13 (Quinhentos e quinze reais e treze 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 26 de abril de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161207 Nr: 916-81.2016.811.0037

 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: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS GONÇALVES, PRIMA AR (DUARTE & 

CIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar os endereços dos requeridos , no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005120-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY GONZAGA DE SOUZA SILVA (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005120-20.2017.8.11.0037 AUTOR: 

IRACY GONZAGA DE SOUZA SILVA 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,27 de abril de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001013-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ONDIR MARTELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1001013-30.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 14h15min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000056-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE OLIVEIRA SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000056-92.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 14h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002836-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANSELMO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002836-39.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 14h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000486-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000486-44.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2016, 

às 15h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005685-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERINO BATISTA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005685-81.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 15h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006063-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)
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ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006063-37.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 16h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005599-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR SINIAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005599-13.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 16h15min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004661-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE LIMA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O (ADVOGADO)

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004661-18.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 16h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA FERREIRA ROQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000838-70.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 16h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000731-26.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000731-26.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 08h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000126-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1000126-46.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 14h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004899-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004899-37.2017.8.11.0037 AUTOR: 

MARCELO DE OLIVEIRA NEVES RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no 

prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,27 de abril de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104592 Nr: 3574-54.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINÊS DE OLIVEIRA TURCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - PROCURADOR 

FEDERAL - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 10(dez) dias, recolher as 

custas e taxaspara distribuição da Carta Precatória na Comarca de 

Cuiabá-MT, bem como a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento 

do ato naquela Comarca. Consigno que todos os recolhimento devem ser 

direcionados à Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38307 Nr: 826-25.2006.811.0037

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA A. S. ALVES LTDA, DARCI 

MARTINS, MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, Márcia Carvalho Cruz, 

MAURO ANDRADE ROMERO MARQUES, DANIEL BUENO LEME - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, HELDER MONTEIRO 

DAL COL - OAB:15.076 - PR, VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - 

OAB:MT 7.457-B

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelos executados AGROPECUÁRIA A. S. ALVES 

LTDA, DARCI MARTINS, MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS e MAURO 

ANDRADE ROMERO MARQUES.Fixo honorários advocatícios em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil.Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar conta bancária para a liberação da quantia bloqueada nos 

autos.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

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

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187285 Nr: 2613-06.2017.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Carvalho Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL, UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO REIS MARSON - 

OAB:PR// 44855, RODRIGO PELISSÃO DE ALMEIDA - OAB:PR 41.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2613-06.2017.811.0037 (Código 187285)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por 

MÁRCIA CARVALHO CRUZ em face de UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, 

todos devidamente qualificados nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda 

superveniente do objeto, tendo em vista que a execução em apenso foi 

extinta pelo pagamento (Código 38307).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113282 Nr: 3635-75.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA CAMINADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de 

fls. 83/88 e HOMOLOGO o cálculo de fls. 69/74.Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando à expedição do 

precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.Após, providencie o 

levantamento dos valores descriminados.Com a vinda da confirmação do 

levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 25 de abril de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47872 Nr: 3260-50.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI LUIZ VENDRÚSCULO, CLÁUDIO 

JOSÉ VENDRUSCULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3260-50.2017.811.0037 (Código 47872)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 56.

Proceda-se conforme requerido.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126760 Nr: 9291-76.2013.811.0037

 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: GRACIELI MARIA BRUSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9291-76.2013.811.0037 (Código 126760)

Vistos.

Sobre a impugnação de fls. 148/154, diga a parte exequente, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53340 Nr: 7208-97.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. MORENO PERA COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7208-97.2007.811.0037 (Código 53340)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 44.

Proceda-se a citação no endereço indicado, conforme requerido pela 

parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 22298 Nr: 3474-17.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARIA CAMARGO RIBEIRO- ME, 

HELENA MARIA CAMARGO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3474-17.2002.811.0037 (Código 22298)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 204.

Proceda-se conforme requerido.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176742 Nr: 8906-26.2016.811.0037

 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: NELSON SANTOS CARLINI, GUILHERME JOSÉ CARLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA 

- ME, PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8906-26.2016.811.0037 (Código 176742)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao cumprimento/devolução da carta 

precatória expedida nos autos (fl. 125).

Em seguida, decorrido o prazo de defesa, o que deverá ser certificado, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106653 Nr: 5722-38.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5722-38.2011.811.0037 (Código 106653)

Vistos.

Previamente a análise do pedido retro, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as certidões atualizadas das 

matrículas dos imóveis indicados à fl. 101.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63100 Nr: 2547-07.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE BARRO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, JULIANA ROCHA NASCIMENTO, NELSON MACEDO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2547-07.2009.811.0037 (Código 63100)

Vistos.

Considerando a citação feita por edital (fl. 25), chamo o feito a ordem e 

nomeio como curador especial da parte executada a Defensoria Pública 

atuante nesta comarca, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48132 Nr: 3462-27.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY WENDT STOCKER, FRANCIELLY 

WENDT STOCKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No... caso concreto, não estando devidamente quitada a obrigação, 

sequer havendo nomeação integral de bens à penhora, tendo sido 

esgotadas as diligências aptas à localização de bens, irretocável a 

decisão que decretou a indisponiblidade, pois presentes os pressupostos 

para o seu deferimento, nos termos do art. 185-A do Código Tributário 

Nacional. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Novo Código 

de Processo Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 

UNÂNIME. (Agravo Nº 70074650771, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 27/09/2017). 

(TJ-RS - AGV: 70074650771 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data 

de Julgamento: 27/09/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/10/2017). Ante o exposto, indefiro, por ora, o 

pedido de fls. 89/90. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41145 Nr: 3631-48.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE BARRO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, JULIANA ROCHA NASCIMENTO, NELSON MACEDO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3631-48.2006.811.0037 (Código 41145)

Vistos.

Considerando a citação feita por edital (fl. 41), chamo o feito a ordem e 

nomeio como curador especial da parte executada a Defensoria Pública 

atuante nesta comarca, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74610 Nr: 6929-09.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A VILELA HONORIO, ALESSANDRA VILELA 

HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de fls. 79/80.Intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128159 Nr: 1098-38.2014.811.0037

 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: ODILON CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT, HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIOS DOS SANTOS - OAB:6923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798, RENATA CARRETO - 

OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº: 1098-38.2014.811.0037 (Código 128159)

Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o pedido de desistência 

da perícia de fl. 220, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 202306 Nr: 375-77.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILDA NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELA MAIA CAVALCANTE 

BARROS-DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 375-77.2018.811.0037 (Código 202306)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 23. Proceda-se conforme requerido.

Ademais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 20/21.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51870 Nr: 7141-35.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA DO LATICINIO VIA LACTEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7141-35.2007.811.0037 (Código 51870)

Vistos.

Considerando a citação feita por edital (fl. 28), chamo o feito a ordem e 

nomeio como curador especial da parte executada a Defensoria Pública 

atuante nesta comarca, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127793 Nr: 746-80.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FERREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 746-80.2014.811.0037 (Código 127793)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pugna pela 

intimação do executado para fornecer relação de bens suscetíveis de 

penhora, sob pena de fixação de multa de 20% sobre o valor da 

execução.

Isto posto, defiro o pedido de intimação da parte executada para fornecer 

ao juízo a relação de bens suscetíveis de penhora, bem como seus 

valores e a prova de sua propriedade. Contudo, INDEFIRO o pedido de 

aplicação de multa de 20% sobre o valor da execução.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137083 Nr: 8347-40.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRICOLAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8347-40.2014.811.0037 (Código 137083)

Vistos.

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, SUSPENDO o curso do 

processo e, por conseguinte, do prazo prescricional, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Transcorrido o prazo assinalado, caberá à parte exequente dar 

prosseguimento ao feito, sem a necessidade de nova intimação pelo Juízo.

 No silêncio, arquivem-se provisoriamente estes autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos, sem a baixa na distribuição, independentemente de nova 

conclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO 

REQUERIDA PELO INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). ARQUIVAMENTO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 314 DO STJ APLICÁVEL À ESPÉCIE. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. "A inércia da parte credora na promoção 

dos atos e procedimentos de impulsão processual, por mais de cinco 

anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente" 

(REsp 697.270/RS, Rel. Ministro Castro Meira, STJ, Segunda Turma, DJ 

12/09/2005, p. 294). 2. "O termo inicial do prazo prescricional intercorrente 
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é o término da suspensão do processo por um ano, sendo desnecessária 

a intimação da exequente do despacho de arquivamento, nos termos da 

Súmula 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente'" (AGRAC 0000149-98.1996.4.01.4000/AC, Rel. 

Des. Fed. Novély Vilanova, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 26/09/2014, p. 

897). (...) (grifei)

Decorrido o prazo do arquivamento provisório, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105788 Nr: 4823-40.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FERNANDES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:

 Vistos.

Previamente a análise dos pedidos retro, proceda-se a intimação de 

ROBERTO ELIAS DE LIMA FERNANDES, no endereço indicado à fl. 152, 

para que indique a existência de inventário e bens deixados por PEDRO 

FERNANDES ELIAS, bem como informe em que fase se encontra o 

inventário, se já houve a partilha, em qual Vara tramita e qual o número do 

processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115947 Nr: 6551-82.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOPONORTE - TOPOGRAFIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE MORAIS - 

OAB:MS 7.804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6551-82.2012.811.0037 (Código 115947)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112334 Nr: 2740-17.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOPONORTE - TOPOGRAFIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2740-17.2012.811.0037 (Código 112334)

Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino a 

suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53780 Nr: 991-04.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-ME, 

MARGARIDA DOS SANTOS SCHUSTER, MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 991-04.2008.811.0037 (Código 53780)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24223 Nr: 1052-35.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE PNEUS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 1052-35.2003.811.0037 (Código 24223)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a avaliação ocorreu em 2008.

Assim, remetam-se os autos ao Distribuidor para que promova a 

atualização do valor da avaliação de fl. 67/68.

Com fundamento no artigo 730 do Código de Processo Civil/2015, 

DETERMINO A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO para ALIENAÇÃO DOS 

BENS PENHORADOS, feita pela Gestora Judiciária.

NOMEIO, com fundamento no artigo 883 do CPC/2015, para o encargo os 

Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, Leiloeira Pública Oficial 
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matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22, e JOABE BALBINO DA 

SILVA, Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 

29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013, 

ressaltando que referidos leiloeiros estarão compromissados quando da 

sua intimação deste despacho.

Intimem-se os leiloeiros para que indiquem data para a realização do leilão.

Sem prejuízo, translade-se cópia da sentença proferida nos autos em 

apenso (código 53780) para este feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 26161 Nr: 2354-02.2003.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - 

MATO GROSSO/ELIANE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:MT 3042

 Processo nº 2354-02.2003.811.0037 (Código 26161)

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado das sentenças de fls. 107/108 e 125.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134117 Nr: 6091-27.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DIRCEU PRATES DA CRUZ - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6091-27.2014.811.0037 (Código 134117)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108240 Nr: 7402-58.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIA DALLOCA - ME, OLÍMPIA DALLOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA CARVALHO 

COSTA DIAS - OAB:1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7402-58.2011.811.0037 (Código 108240)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line em nome da executada OLIMPIA 

DALLOCA.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73411 Nr: 5735-71.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HNDS-M, HNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5735-71.2010.811.0037 (Código 73411)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, proceda-se à intimação da parte executada sobre a penhora 

realizada às fls. 56/57.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128045 Nr: 986-69.2014.811.0037
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VO PEDRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 986-69.2014.811.0037 (Código 128045)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69840 Nr: 2148-41.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCIO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2148-41.2010.811.0037 (Código 69840)

Vistos.

Defiro o requerimento de busca do endereço do executado EDSON 

MARCIO DA SILVA – ME e de seu sócio administrador, através dos 

sistemas INFOJUD e SIEL.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

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.: 103079 Nr: 2286-71.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCIO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2286-71.2011.811.0037 (Código 103079)

Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através do sistema INFOJUD.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196457 Nr: 7138-31.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVAIR SALETE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIUM - OAB:14235-O, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5209-0, ROSICLER SZADKOSKI - 

OAB:73250

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121605 Nr: 4115-19.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELTO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, VINICIUS EMIDIO CESAR - 

OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4115-19.2013.811.0037 (Código 121605)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 87, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito até a data de 

11/05/2018.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para que 

comprove o requerimento administrativo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002284-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO TEIXEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002284-40.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALVINO TEIXEIRA FILHO 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de obrigação de 

fazer proposta por ALVINO TEIXEIRA FILHO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela de mérito, visando consulta com ortopedista 

especialista em quadril, via Sistema Único de Saúde. Relata na petição 

inicial que é portador de dor articular (CID-10 M25.5) e artrose de quadril 

(CID-10 M16); necessita da consulta para “(...) identificar qual melhor 

tratamento para suas enfermidades e também para alívio das dores que o 

acometem”; a situação é de urgência; sente grandes dores 

cotidianamente; é hipossuficiente financeiro, pois não possui recursos 

suficientes para arcar com os custos do tratamento; instado a fornecer a 

prestação, o Poder Público manteve-se inerte em disponibilizar o serviço, 

assim como não estimou um prazo para tanto. O Núcleo de Apoio Técnico 

concluiu o seguinte: “1. Quanto à doença alegada: há laudos de exames e 

relatórios médicos que atestam a doença alegada. 2. Quanto ao pedido: É 

pertinente, considerando as informações do USG que demonstram a 

presença de abscesso. Mas é imperioso informar que não se trata de 

necessidade apenas de consulta com especialista em quadril, visto que o 

médico que preenche o relatório JÁ INDICOU TRATAMENTO CIRÚRGICO. 3. 

Quanto à necessidade do procedimento: Não há definir Urgência ou 

Emergência, pois não encontra-se nos autos relatório médico detalhado 

quanto ao quadro clínico atual do requerente, não há risco imediato de 

morte, há risco de perda de oportunidade. Não há risco para terceiros. 

Porém, o tratamento deverá ser feito com brevidade em decorrência do 

padecimento do paciente com dores e complicações sequelares ao 

quadro. 4. Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação 

Estado de Mato Grosso: não constam informações quanto a regulação na 

CRUE/SES/SUS.” (Parecer Técnico/NAT nº 680/2018, Id 12885565). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Não obstante a grafia parcialmente ininteligível 

do relatório médico, o protocolo de solicitação do(s) tratamento(s) perante 

a Central de Regulação do SUS (Id 12753278), onde consta a 

especificação do(s) procedimento(s) requerido(s) e o nome do médico 

solicitante, demonstra, por via indireta, a necessidade da consulta 

pleiteada, uma vez que foi suficiente para o próprio SUS aceitar o pedido 

no âmbito administrativo e promover o encaminhamento/inclusão da 

prestação de saúde em sua central de regulação de vagas, sobejando, 

por conseguinte, atendido o requisito da probabilidade do direito buscado, 

sendo que esse requisito também foi corroborado pelos dois laudos dos 

exames de imagem (ambos no Id 12753278) e pelo parecer do NAT (Id 

12885565). Apesar de o NAT indicar a ausência de informações quanto à 

regulação na CRUE/SES/SUS, observa-se que a parte autora anexou à 

petição inicial o protocolo da solicitação da consulta ora pleiteada ao Poder 

Público, através da Central de Regulação deste Município, além do espelho 

da pesquisa no SISREGIII (Id 12753316), de modo que considero que uma 

eventual inércia nesta providência não pode ser imputada ao(à) paciente, 

pois se trata de um ônus do SUS receber as demandas por serviços e 

produtos de saúde, bem como promover o adequado encaminhamento 

interno dessas. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, consubstancia-se no “(...) padecimento do 

paciente com dores e complicações sequelares ao quadro.”, apontado 

pelo NAT; pela condição de idoso da parte autora; bem como pelo tempo 

mínimo legal de trâmite do processo, pois, se ao final a sentença for 

favorável ao(à) requerente/substituído(a), este(a) poderá ter sua 

condição agravada, talvez irremediavelmente. Nada obstante a 

impossibilidade do NAT em aferir a urgência/emergência do pleito, o 

próprio Núcleo recomendou que o tratamento seja realizado com 

brevidade. Ademais, destaca-se que o(a) requerente/substituído(a) 

buscou referido(s) procedimento(s) perante o SUS em 06.03.2018, sem 

êxito (vide Protocolo(s) de Entrada/Formulário(s) de Solicitação de 

Procedimento(s) na Central de Regulação deste Município, identificado(s) 

no SISREG III sob o código nº 232678381), portanto, há mais de um mês e 

meio, não se podendo penalizar o(a) requerente/substituído(a) pela 

demora do sistema de saúde e determinar que aguarde indefinidamente a 

dispensação de um medicamento, de uma consulta ou de um procedimento 

médico-hospitalar. Diante desse panorama, conclui-se que se a prestação 

de saúde, naquela data, foi eletiva, adquiriu caráter de 

urgência/emergência, em razão do tempo decorrido desde então. No mais, 

protelar o tratamento requerido, implicaria, em última análise, em 

desperdício de recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de 

repetição dos procedimentos já realizados. Por fim, destaco que, no que 

diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no 

artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: adotar as providências 

necessárias para disponibilizar a ALVINO TEIXEIRA FILHO (qualificado(a) 

na petição inicial), no prazo de 5 (cinco) dias, uma consulta com 

ortopedista especializado em quadril (inclusive o transporte necessário), 

além dos demais tratamentos posteriores decorrentes da doença, que se 

fizerem necessários (desde que acompanhada da necessária justificativa 

médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua 

realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 
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134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO 

DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO 

EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 

SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 

DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 

1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 06/11/2013). Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes processuais, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2018. 

Glenda Moreira Borges Juíza de Direito em substituição legal

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196071 Nr: 6971-14.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIELSON ALMEIDA BONFIM, VALDEMI 

FRANÇA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/5, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 30.05.2018 às 14:00 horas.Citem-se e se intimem 

pessoalmente os acusados.Intimem-se o Ministério Público, os advogados 

as testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 

20 de abril de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202624 Nr: 543-79.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS NATIVIDADE BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 Autos código 202624

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 23/05/2018 às 17:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001894-61.2018.8.11.0040

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:

FABIANO FIOREZE (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001894-61.2018.8.11.0040. 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 FABIANO FIOREZE, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, o qual veio acompanhada dos documentos de id. 

12728062 e ss. Anteriormente a análise da liminar pleiteada, o autor 

requereu o cancelamento da distribuição (id. 12785608). 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 
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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 FABIANO FIOREZE, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002111-07.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 199.730,74; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPROMISSO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EDSON MORELO Parte Ré: 

EXECUTADO: MOACIR FERNANDES SALDANHA Vistos etc. Cuida-se de 

ação de execução de título extrajudicial ajuizada por EDSON MORELO em 

desfavor de MOACIR FERNANDES SALDANHA, ambos qualificados na 

inicial, aduzindo que é credor do executado em razão de contrato 

particular de confissão de dívida firmado entre as partes na data de 

15/07/2014. Alega que o executado confessou ser devedor do exequente 

da quantia de R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), sendo que o 

pagamento do débito deveria se dar em 12 (doze) parcelas de R$4.000,00 

(quatro mil reais), com vencimentos previstos nos dias 15 dos meses 

entre agosto de 2014 e julho de 2015, e uma parcela final de R$80.000,00 

(oitenta mil reais) com vencimento para o dia 15/07/2015. Segue narrando 

que o executado outorgou ao exequente o domínio de imóvel de sua 

propriedade registrado em nome de Sergio Reis Martins Albino, como 

forma de garantia do pagamento da dívida. Dessa feita, pugna liminarmente 

pelo sequestro do referido imóvel em caráter de tutela de urgência. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Conforme explanado, o 

exequente pugna pelo deferimento em caráter de tutela de urgência de 

pedido de sequestro do imóvel descrito na inicial. Pois bem. Relativamente 

à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente 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.” Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a 

verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. Relativamente ao primeiro requisito, pela 

documentação encartada aos autos não é possível emprestar 

verossimilhança as alegações do exequente, visto que o imóvel que se 

pretende sequestrar está registrado em nome de terceiro, conforme 

consta na matrícula acostada em Id. 12910090. Assim, temerária qualquer 

decisão nesse sentido que venha atingir bem de terceiro totalmente 

estranho a lide. Ademais, insta salientar que o exequente não demonstrou 

qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que 

não há nos autos indícios de insolvência do executado. Sendo assim, 

INDEFIRO o pleito liminar pelas razões acima expostas. Por conseguinte, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente o título executivo 

extrajudicial à Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e 

registrado através de carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. 

Após, CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuarem o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários 

para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecerem embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge, se caso for, o terceiro garantidor, bem 

como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 26 de 

Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. S. (EXECUTADO)

 

1002111-07.2018.8.11.0040 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001441-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN (EXECUTADO)

DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN (EXECUTADO)

 

Autos n° 1001441-66.2018.8.11.0040 Vistos etc. Em caso de 

sucumbência, fixo os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA EXECUÇÃO (art. 827, do NCPC), valor esse que poderá ser 

majorado nas hipóteses do § 2º do art. 827 do NCPC. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, aliado ao fato de que o NCPC admitiu a providência ora 

determinada “sem dar ciência prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO 

EXECUTADO, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 
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BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, através do sistema BACEN-JUD, 

no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado 

o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de auto de penhora, 

CITE-SE/INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese 

em que os HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO REDUZIDOS PELA 

METADE (art. 827, § 1º, do NCPC), devendo o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

15 DIAS (arts. 914 e 915, do CPC), contados na forma do art. 231, do 

NCPC. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O 

DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem apresentação de embargos, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC. Por outro lado, caso FRUSTRADA A 

TENTATIVA DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS em nome 

do executado, PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO e TRANSCORRIDO O 

PRAZO SEM PAGAMENTO, independentemente de eventuais embargos, 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR 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. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001441-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN (EXECUTADO)

DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN (EXECUTADO)

 

1001441-66.2018.8.11.0040 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, 27 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001470-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

 

Autos n° 1001470-19.2018.8.11.0040 Vistos etc. Em caso de 

sucumbência, fixo os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA EXECUÇÃO (art. 827, do NCPC), valor esse que poderá ser 

majorado nas hipóteses do § 2º do art. 827 do NCPC. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, aliado ao fato de que o NCPC admitiu a providência ora 

determinada “sem dar ciência prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO 

EXECUTADO, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, através do sistema BACEN-JUD, 

no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado 

o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de auto de penhora, 

CITE-SE/INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese 

em que os HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO REDUZIDOS PELA 

METADE (art. 827, § 1º, do NCPC), devendo o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

15 DIAS (arts. 914 e 915, do CPC), contados na forma do art. 231, do 

NCPC. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O 

DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem apresentação de embargos, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC. Por outro lado, caso FRUSTRADA A 

TENTATIVA DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS em nome 

do executado, PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO e TRANSCORRIDO O 

PRAZO SEM PAGAMENTO, independentemente de eventuais embargos, 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR 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. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 
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ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001470-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

 

1001470-19.2018.8.11.0040 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, 27 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001901-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CROQUIS COMERCIO DE MODAS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA FERREIRA LEITE MADRUGA DINAMARCO OAB - SP267856 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA DE PAULA OAB - SP384933 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R BADU CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Autos 1001901-53.2018.8.11.0040 Vistos etc. Em caso de sucumbência, 

fixo os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

EXECUÇÃO (art. 827, do NCPC), valor esse que poderá ser majorado nas 

hipóteses do § 2º do art. 827 do NCPC. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

aliado ao fato de que o NCPC admitiu a providência ora determinada “sem 

dar ciência prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO 

EXECUTADO, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, através do sistema BACEN-JUD, 

no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado 

o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de auto de penhora, 

CITE-SE/INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese 

em que os HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO REDUZIDOS PELA 

METADE (art. 827, § 1º, do NCPC), devendo o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

15 DIAS (arts. 914 e 915, do CPC), contados na forma do art. 231, do 

NCPC. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O 

DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem apresentação de embargos, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC. Por outro lado, caso FRUSTRADA A 

TENTATIVA DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS em nome 

do executado, PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO e TRANSCORRIDO O 

PRAZO SEM PAGAMENTO, independentemente de eventuais embargos, 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR 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. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001901-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CROQUIS COMERCIO DE MODAS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA FERREIRA LEITE MADRUGA DINAMARCO OAB - SP267856 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA DE PAULA OAB - SP384933 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R BADU CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1001901-53.2018.8.11.0040 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, 27 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001764-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BAGINI (REQUERIDO)

 

1001764-71.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 
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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, 27 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001651-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGO DATSCH 01596749130 (EMBARGANTE)

WILLIAN RODRIGO DATSCH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

 

Autos n. 1001651-20.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que os embargantes formularam pedido de justiça 

gratuita. Entretanto, deixaram de encartar aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a alegada hipossuficiência. Não obstante o disposto no art. 4º, 

da Lei n. 1060/50, ao dizer que “A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, entendo que o mesmo não deve ser aplicado de forma absoluta e 

irrestrita. Sobre o assunto, oportuno a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria Andrade Nery, verbis: “A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: 

Editora RT, 2010). Aliado a isso, em consulta ao Sistema Renajud, verifico 

que o embargante Willian Rodrigo Datsch possui veículo registrado em seu 

nome, tornando-se crível que possuem capacidade financeira para efetuar 

o recolhimento das custas. Desse modo, ante a ausência de elementos 

que evidenciem a hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Mas não é só. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

encartou aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

limitando-se a encartar instrumentos de procuração e avaliação. Posto 

isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial em consonância com o acima exposto, nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil, bem como proceder ao 

recolhimento da taxa e custas judiciais, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção. 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: 1001702-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (EXECUTADO)

MILTON GAETANO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001702-31.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

execução por quantia certa com pedido de tutela provisória de urgência 

ajuizada por AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA em desfavor de 

MILTON GAETANO JUNIOR e ELIANE EDVIRGENS BELÚCIO GAETANO, 

todos devidamente qualificados no presente feito, aduzindo, em síntese, 

ser credora dos executados das Notas Promissórias emitidas em 

21/09/2016; 20/12/2016 e 21/12/2016, do Contrato Particular de Compra e 

Venda de Insumos Agrícolas n. 143/2017, firmado em 30 de janeiro de 

2017 e do Contrato Particular de Compra e Venda de Insumos Agrícolas n. 

144/2017, datado de 30 de janeiro de 2017. Entretanto, analisando os 

documentos carreados aos autos, observo que foram encartadas 

algumas notas fiscais de venda e duplicadas emitidas em favor da 

empresa UP Agro Insumos Agrícola, a qual é pessoa estranha a lide (id. 

12561184, págs. 2/3, id. 12561355, págs. 2/3, id. 12561664, págs. 2/3). 

Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, esclarecendo a situação acima 

narrada, sob pena de indeferimento da exordial. Oportunamente, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OLINTO CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Autos n. 1000646-60.2018.811.0040. Declinação Competência Vistos etc. 

Diante do petitório de id. 12090007, esclarecido o equívoco quando da 

propositura da demanda, DECLINO da competência para a Comarca de 

Vera/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe, após 

as baixas e anotações devidas. 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: 1000412-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO RODRIGO CARVALHO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000412-15.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de GLAUCO RODRIGO CARVALHO, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 4776745 e 

ss. Entre um ato e outro, em id. 8194052, as partes noticiaram que se 

compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo e a 

suspensão do feito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. Inicialmente, convém mencionar que 

embora o requerido não se fizesse acompanhado de advogado quando da 

lavratura do termo de acordo, não há óbice a sua homologação, eis que se 

tratando de direito disponível, é dado às partes realizar acordo sem a 

presença do procurador, devendo a avença homologada. Pois bem. Diante 

do exposto, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes BANCO BRADESCO S/A e GLAUCO RODRIGO 

CARVALHO, constante no id. 8194052, que passa a fazer parte integrante 

da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, e JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil. CUSTAS 

processuais e HONORÁRIOS advocatícios, na forma avençada pelas 

partes. DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a inclusão no 

Sistema PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. INTIMEM-SE. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003310-35.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(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)

 

Autos n. 1003310-35.2016.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por JAILTON 

DE ARAÚJO PEREIRA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos. 

Através do petitório de id. 11905269, a demandada informou o depósito do 

valor correspondente a condenação, pugnando pela extinção do feito. O 

autor manifestou concordância com os valores depositados, requerendo a 

expedição de alvará de levantamento (id. 12403284). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sem 

delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

DECLARO esta PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. No mais, 

segue anexo alvará de liberação, o qual deve ser encaminhado ao 

Departamento competente do TJ/MT para as providências pertinentes, na 

forma do disposto no art. 451 da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. 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: 1005948-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA ZERBATO OAB - MT23015/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KESEDE MARTINS DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

ENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1005948-07.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação ordinária de dissolução parcial e liquidação 

de sociedade não personificada com pedido liminar proposta por LUIZ 

ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA em desfavor de ENIVALDO RODRIGUES 

DE SOUSA, KESEDE MARTINS DA SILVA RODRIGUES e ESTRELA DA 

MANHÃ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, todos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial, o qual veio acompanhada dos documentos de id. 10816601 e 

ss. Determinou-se a emenda da inicial, id. 11119595. Em cumprimento a 

determinação acima, o autor manifestou-se em id. 11677351. Logo adiante, 

em id. 11693085, manifestou desistência na forma do art. 485, VIII, do CPC. 

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 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 

SOUZA em desfavor de ENIVALDO RODRIGUES DE SOUSA, KESEDE 

MARTINS DA SILVA RODRIGUES e ESTRELA DA MANHÃ COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002825-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAZIL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS OAB - SP0146105A (ADVOGADO)

ROBERTO POLI RAYEL FILHO OAB - SP153299 (ADVOGADO)

 

Autos n° 1002825.35.2016.8.11.0040 Embargante: Joazil da Silva 

Embargos de Declaração Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração 

apresentados por Joazil da Silva, asseverando que a sentença proferida 

nos autos é omissa, eis que deixou de apreciar o pedido de perdas e 

danos decorrentes dos gastos com a contratação de Advogado, na ordem 

de 25% do benefício advindo ao requerente, conforme contrato de 

honorários que instrui a inicial. Sobre os embargos, a ré apresentou 

contraminuta, Id. 11527333. Lado outro, a ré também apresentou 

Embargos de Declaração, asseverando ser a sentença obscura, eis que 

não observou que o autor deixou de efetuar o agendamento obrigatório, Id. 

11527688. Seguindo, o autor manifestou-se sobre os embargos 

manejados pela ré, Id. 11558950. É o breve relato. Decido. Sobre o instituto 

em pauta, o Novo 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.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” Examinando a sentença 

proferida, ressai que, de fato, razão assiste à Joazil da Silva, eis que este 

Juízo omitiu-se quanto ao exame do pedido de perdas e danos em 

decorrência da contratação de Advogado para propositura da presente 

ação. Entretanto, adota este Juízo o entendimento de que a contratação de 

Advogado particular não vincular terceiros, motivo pelo qual descabe o 

ressarcimento por honorários contratuais. Nesse sentido, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO 

NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA RECONHECIDA – MATÉRIAS AMPLAMENTE DISCUTIDAS NO 

ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS VIÁVEIS APENAS PARA CORREÇÃO 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS 

REJEITADOS. A simples contratação de advogado para o ajuizamento de 

ação não enseja indenização por dano material, pois não se baseia em 

obrigação assumida pela parte adversa, visto que esta não integrou a 

relação na qual foram estabelecidos os direitos e deveres do cliente e de 

seu advogado (TJMT – RAI nº 88/754/2011). Tendo a autora decaído de 

parte de seu pedido, as custas processuais e os honorários advocatícios 

devem ser suportadas por ambas as partes em igual proporção, nos 

termos do art. 21 do CPC/73. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os 

embargos de declaração são viáveis quando presentes omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, 

circunstâncias não evidenciadas no caso. “O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida 

pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas 

enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na 

decisão recorrida.” (STJ. EDcl no MS nº 21.315/DF, j. em 08.06.2016, DJe 

15.06.2016). (ED 172874/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 
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24/04/2017) Superada a questão levantada pelo autor em sede de 

embargos, cabe examinar os embargos de declaração manejados pela 

parte-ré. Mercê dos argumentos lançados, é cristalino que os embargos 

manejados pela Bunge S/A objetivam apenas e tão-somente a modificação 

do teor da sentença prolatada. Segundo o entendimento jurisprudencial 

majoritário, a decisão proferida a partir da análise dos embargos de 

declaração somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando 

isso for conseqüência da correção do ato, o que, não é o caso dos autos, 

já que, ao contrário do que afirma a embargante, não se vislumbra o vício 

apontado. Aliás, urge destacar que ao apresentar os embargos, a 

embargante faz uma releitura das provas, concluindo pela necessária 

modificação da sentença, de modo a afastar a pretensão exposta na 

inicial. Sobre a hipótese em voga, vejamos o recente julgado do TJMT: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC 

- AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. "1. Os embargos de declaração, 

conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, 

afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão." (EDcl no MS 21.315/DF). "A contradição que justifica o manejo 

dos embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, isto é, aquela 

que revele discrepância entre disposições internas da decisão impugnada. 

O recurso, intentado com esse fundamento, não é adequado para veicular 

pretensão de ajuste do provimento jurisdicional com o entendimento da 

parte acerca de determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao 

julgado não enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes." 

(EDcl no AgRg no AREsp 1008359/RJ).” (ED 48042/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Sendo assim, não 

se pode admitir os presentes embargos com objetivos infringentes, pois, a 

alteração do julgamento proferido somente poderia ocorrer como reflexo 

da sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal 

supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti 

Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que reexprima”. 

(Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça pronunciaram-se: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITO 

MODIFICATIVOS. ATO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO 

SUBMETIDA À DENOMINADA "PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

TERMO INICIAL. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 535, incisos I 

e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se 

apenas a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição 

eventualmente existentes no julgado. A obtenção de efeitos infringentes 

somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a 

existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 

535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável de sua 

correção; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco 

manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado. 2. 

No caso, não existe nenhum vício a ser sanado. A existência de 

precedente favorável ao Embargante e que não foi utilizado como 

fundamento do decisum não configura omissão passível de ser arguida em 

sede de declaratórios, ainda mais quando a tese apresentada somente foi 

aventada no presente momento. Assim, é manifestamente descabido o 

seu exame, sob pena de se eternizar o processo judicial. 3. Embargos 

rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EREsp 665.171/MT, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 17/11/2009) “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 efeito 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). Nessa esteira, inexistindo o 

vício apontado pela ré Bunge Alimentos S/A em relação à sentença 

proferida, os embargos por ela manejados mostra-se evidentemente 

protelatório, não merecendo ser acolhido. Pelo exposto, recebo e acolho 

os embargos de declaração apresentados por Joazil da Silva para suprir a 

omissão apontada, nos termos acima. Em contrapartida, recebo, porém, 

deixo de acolher os embargos de declaração apresentados Bunge 

Alimentos S/A, eis que flagrantemente protelatório. Retifique-se a 

sentença prolatada nos termos acima, mantendo-se os demais termos da 

mesma. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000592-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA WANDSCHEER (REQUERENTE)

SILVESTRE CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Autos n° 1000592.94.2018.8.11.0040 Homologação Acordo e extinção 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial de 

Guarda, Alimentos e Direito de Visita firmado entre Daniela Wandscheer e 

Silvestre Correia da Silva, ambos qualificados nos autos, consoante 

termos constantes da petição de Id. 11706450. Recebido o pedido, foi o 

MPE convidado a manifestar-se, tendo opinado pela homologação da 

avença, consoante cota de Id. 11984089. Pois bem. Ante a manifestação 

de vontade das partes exarada conjuntamente, bem como o parecer 

favorável do MPE, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita às partes. P.R.I.C. Oportunamente, 

AO ARQUIVO. 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: 1004257-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEITO FLORICULTURA E DECORACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO LUIZ BAGGIO (EXECUTADO)

DIOGO FELIPE PERGHER (EXECUTADO)

ISABELLA JOANA PERGHER (EXECUTADO)

 

Autos n° 1004257.55.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão do Suoeste da Amazônia – Sicoob Credisul em face de 

Conceito Floricultura e Decorações Ltda – ME e outros, com fundamento 

nas Cédulas de Crédito Bancário nº 6489-3 que instruí a inicial. Expedido o 

mandado de citação, as partes informaram nos autos que se compuseram 

amigavelmente, fazendo a juntada do termo de acordo sob o Id. 12045457, 

requerendo sua homologação e extinção do processo. Pois bem. Ante a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, sendo válido 

registrar que, a despeito da juntada de procuração pelo Patrono dos 

executados, estes subscreveram o termo de acordo firmado, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de 

Processo Civil. Custas pelos executados. Honorários na forma acordada. 

Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, certifique-se o transito em 

julgado e arquive-se imediatamente. P.R.I.C. Sorriso/MT., 23 de Abril de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003369-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. C. (RÉU)
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Autos n° 1003369.98.2017.8.811.0040 Homologação Acordo e extinção 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de união 

Estável c.c. Partilha de Bens ajuizada por Leuzenir Souza Dias em face de 

Clebivaldo Araújo da Conceição, ambos qualificados nos autos, consoante 

inicial de Id. 8760622 e documentos que a acompanham. Por ocasião da 

audiência realizada perante o CEJUSC, as partes compuseram-se 

amigavelmente, conforme se vê do termo de Id. 9781690. Convidado a 

manifestar-se, o MPE opinou pela homologação da avença, consoante 

cota de Id. 10694827. Pois bem. Ante a manifestação de vontade das 

partes exarada conjuntamente, bem como o parecer favorável do MPE, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

da presente sentença homologatória e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do 

Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita às partes. P.R.I.C. Oportunamente, AO ARQUIVO. Às 

providências. Sorriso/MT., 23 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004293-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

 

Autos n° 1004293.97.2017.8.11.0040 Extinção sem mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Produção Antecipada de Prova de Exibição de Documentos 

ajuizada por Cesar Mil em face de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), 

ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos narrados 

na inicial (Id. 9541884), instruída com documentos, Id. 9541884. De pronto, 

determinou-se a intimação da parte autora para juntada de documento 

indispensável ao processamento do pedido, Id. 10152590. Todavia, mesmo 

intimada, a parte autora deixou de emenda a inicial, nos termos 

determinado, consoante certidão de Id. 11914528. Pelo exposto, a míngua 

de apresentação de documento essencial ao processamento da ação 

ajuizada, indefiro a petição inicial ajuizada e, via de consequência, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, o que faço com fundamento 

no art. 320 c.c. 330, inciso IV c.c. art. 485, I, todos do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a 

cobrança por ser beneficiária da Justiça Gratuita. P.R.I.C. Oportunamente, 

arquive-se. Sorriso/MT., 23 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: 1002421-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUHAUS CONSTRUTORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS ROCHA DE NOVAES (RÉU)

EDILEUSA DE OLIVEIRA CORREIA DE LIMA (RÉU)

 

Autos n° 1002421.47.2017.8.11.0040 Homologação Acordo e suspensão 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Despejo com Pedido de Tutela 

Antecipada c.c. Cobrança ajuizada por Construhaus Construtora Ltda em 

face de Edileusa de Oliveira Correia de Lima e outro, todos qualificados 

nos autos, consoante inicial de Id. 7235831 e documentos que a 

acompanham. Por ocasião da audiência realizada perante o CEJUSC, as 

partes compuseram-se amigavelmente, conforme se vê do termo de Id. 

9936639. Os autos vieram conclusos, oportunidade em que, 

determinou-se a regularização da representação processual da autoa, Id. 

10898991. Regularização da representação processual, mediante juntada 

do substabelecimento com reserva de poderes, Id. 11000888. Pois bem. 

Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

da presente sentença homologatória, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Por conseguinte, em 

conformidade com o disposto no art. 922 do NCPC, SUSPENDO o processo 

até o cumprimento integral da obrigação, DETERMINANDO-SE a baixa do 

relatório estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO. CUSTAS pela 

parte autora, entretanto, já recolhidas com o ajuizamento da ação. Tendo 

as partes renunciado ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado. Após, EXPEÇA-SE alvará de liberação da quantia depositada nos 

autos em favor da empresa-requerente. P.R.I.C. Oportunamente, AO 

ARQUIVO. Às providências. Sorriso/MT., 23 de Abril de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006492-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAHIM ACCAOUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO AMARAL GURGEL OAB - SP94343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTIANE DILLY (RÉU)

 

Autos n° 1006492.2017.8.11.0040 Extinção sem mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c.c. Partilha de 

Bens ajuizada por Ibrahim Accaqui em face de Isabel Cristiane Dilly, ambos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos narrados na inicial 

(Id. 11141945), instruída com documentos, Id. 11142036. De pronto, 

determinou-se a intimação da parte autora para juntada de documento 

indispensável ao processamento do pedido, Id. 11146423. Todavia, mesmo 

intimada, a parte autora deixou de emenda a inicial, nos termos 

determinado, consoante certidão de Id. 11924124. Pelo exposto, a míngua 

de apresentação de documento essencial ao processamento da ação 

ajuizada, indefiro a petição inicial ajuizada e, via de consequência, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, o que faço com fundamento 

no art. 320 c.c. 330, inciso IV c.c. art. 485, I, todos do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a 

cobrança por ser beneficiária da Justiça Gratuita. P.R.I.C. Oportunamente, 

arquive-se. 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: 1006146-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI DO PRADO OKA (EXECUTADO)

 

Autos n° 1006146.44.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Execução 

por Quantia Certa ajuizada por Fiagril Ltda em face de Sidnei do Prado 

Oka, ambos qualificados nos autos, com fundamento no termo quem instrui 

a inicial. Ocorre que, antes mesmo da citação do devedor, as parte 

informaram que transigiram nos termos do acordo inserido sob o Id. 

11537810, requerendo a homologação da avença e extinção da 

execução. Pois bem. Estando o acordo noticiado formalmente em ordem, 

HOMOLOGO-O para que surta os regulares efeitos de legalidade, o que 

faço com fundamento no art. 824 c.c. art. 487, III, ambos do CPC. Lavre-se 

o termo de penhora/caução, conforme requerido pelas partes. Indefiro o 

requerimento de isenção de custas, de modo que, havendo custas 

remanescentes, ficarão a cargo do executado. Tendo as partes 

renunciado ao prazo recursal, oportunamente, remetam-se os autos ao 

arquivo. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 20 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: 1002352-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARCON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ MATEVI (RÉU)
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Autos n° 1002352.49.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Despejo com Pedido de tutela Antecipada e Cobrança de Alugueres e 

demais Encargos ajuizada por Ricardo Marcon em face de Ricardo Luiz 

Matevi, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos 

narrados na petição inicial (Id. 3030770), instruída com documentos (Id. 

3030828 e ss). A decisão de Id. 3042453 deferiu a liminar postulada, 

condicionando, contudo a anuência do cônjuge quanto ao imóvel dado em 

garantia. Ainda nesta oportunidade, designou audiência de conciliação 

perante o CEJUSC local e determinou a citação e intimação da parte-ré. A 

tentativa de conciliação restou infrutífera, diante da ausência do requerido, 

Id. 4663568. Juntada de documentos pela parte autora, Id. 3042453. 

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação do autor quanto a 

anuência do cônjuge relativamente ao imóvel dado em garantia, Id. 

4789034. A seguir, a decisão de Id. 8732249 retificou a certidão, a vista 

dos documentos juntados sob o Id. 3042453. Termo de caução, Id. 

9416580. Certidão positiva de cumprimento da liminar, citação e intimação 

do requerido, Id. 11458278. Por ocasião da audiência de conciliação 

perante o CEJUSC, as partes transacionaram, requerendo a homologação 

do acordo por sentença, Id. 11598261 É o breve relato. Decido. Estando o 

acordo formalmente em ordem, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, valendo anotar que, a despeito da ausência 

de juntada de procuração pelo Procurador do réu, este também 

subscreveu o termo firmado, para que surta os regulares efeitos de 

legalidade, HOMOLOGO a avença firmada (Id. 11598261), cujos termos e 

condições passam a integrar a presente sentença, o que faço com 

fundamento no art. 487, inciso III, “b” do CPC. Custas eventualmente 

remanescentes, pelo requerido. Oportunamente, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se. P.R.IC. Sorriso/MT, 24 de Abril de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002890-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HILTON BRANDÃO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos n° 1002890.30.2016.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Reconhecimento de Paternidade c.c. Alimentos e 

Pedido Liminar de Alimentos Provisórios ajuizada por Hilton Carlos de 

Sousa Silva e Hilton Eduardo de Sousa Oliveira em face de José Hilton 

Brandão da Silva, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e 

fundamentos expostos na inicial (Id. 3640280), instruída com documentos 

(Id. 3640293 e ss.). A decisão inicial fixou os alimentos provisórios em 

30% do salário mínino vigente, designou audiência de conciliação, bem 

como determinou a citação e intimação do requerido, Id. 3717904. A 

tentativa de mediação perante o CEJUSC restou infrutífera, face a 

ausência do requerido, Id. 5493423. A seguir, juntou-se peça contestação 

e documentos apresentados pelo réu, Id. 9217668 e ss. Impugnação à 

contestação, Id. 10253759. Por fim, colheu-se o parecer do MPE, 

consoante se vê do Id. 11694427. É o breve relato. Decido. Situando a 

questão, Hilton Carlos de Souza Silva e Hilton Eduardo de Sousa Oliveira, 

menores representados por Patrícia de Sousa Oliveira ajuizaram a 

presente Ação de Reconhecimento de Paternidade c.c. Alimentos e Pedido 

Liminar em face de José Hilton Brandão da Silva, pelos fatos alinhavados 

na inicial, requerendo o reconhecimento da paternidade em relação ao 

menor Hilton Eduardo de Sousa Oliveira, bem como a fixação de pensão 

alimentícia no valor correspondente à ½ salário mínimo para cada qual dos 

filhos menores. Ao contestar os pedidos formulados, o requerido 

reconheceu a procedência do pedido de reconhecimento da paternidade 

do menor Hilton Eduardo Brandão de Oliveira, sendo que, com relação aos 

alimentos, concordou com o valor ofertado pelo demandado em sede de 

contestação. Por fim, o MPE, por seu representante legal, manifestou-se 

favorável ao acolhimento dos pleitos, na forma acima. Isto posto, 

relativamente ao pedido de reconhecimento de paternidade, HOMOLOGO o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial para 

declarar que o requerido, José Hilton Brandão da Silva é pai biológico do 

menor Hilton Eduardo de Sousa Oliveira, o que faço com fundamento no 

art. 487, inciso III, “a” do CPC. Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado nos autos, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente, nos moldes termos do artigo 29, §1º, inciso II, da 

Lei n. 6.015/73, para as alterações devidas no assento de nascimento do 

menor, cientificando o senhor Oficial que, das certidões que forem 

extraídas, não poderá constar a origem do ato, salvo expressa 

autorização deste Juízo, conforme constam dos artigos 5º e 6º, ambos da 

Lei 8.560/92. E ainda, tendo a parte autora expressamente concordado 

com a proposta de pagamento de alimentos provisórios apresentada pelo 

requerido em sede de condenação, condeno o demandado ao pagamento 

de pensão alimentícia aos filhos menores no valor correspondente a 30% 

(trinta por cento) do salário-mínimo para cada filho, devido a partir da 

citação , devendo a mencionada quantia ser paga até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta indicada pelo na impugnação ofertada. Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I do CPC. Custas processuais pelo requerido, todavia, 

suspensa a cobrança, eis que deliro ao mesmo o benefício da Justiça 

Gratuita. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. 

Oportunamente, arquive-se. P.R.I.C. Sorriso/MT, 25 de Abril de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001806-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

SERGIO SPEROTTO (RÉU)

NADIA FURLAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001806-57.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 176.971,87; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO 

BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - 

EPP, SERGIO SPEROTTO, NADIA FURLAN Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de Escal Engenharia e 

Construção Ltda EPP e outros, todos qualificados nos autos, asseverando 

ser credor dos requeridos da quantia de R$ 150.000,00, representada 

pelo contrato de abertura de crédito fixo nº 149.213.310, conforme inicial 

de Id. 6081116. Decisão inicial, Id. 6762394. Após regularmente citados, os 

requeridos apresentaram Embargos Monitórios, consoante se vê do Id. 

11404832. Certidão de tempestividade da interposição dos embargos (Id. 

11410647). Impugnação aos embargos, Id. 11669554. É o breve relato. 

Decido. Considerando que a matéria controvertida é meramente de direito, 

sendo, portanto, dispensável a produção de outras provas além daquelas 

que constam dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma 

do art. 355, I, do CPC. Pois bem. Situando a questão, trata-se de ação 

monitória, em que a parte requerida apresentou embargos monitórios, 

alegando, em síntese, carência da ação, ilegalidade da capitalização de 

juros, cobrança de juros remuneratórios, moratórios, comissão de 

permanência, multa e correção monetária, pugnando ainda pela aplicação 

do CDC e concessão de justiça gratuita. De início, observo que a relação 

de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do 

consumidor, por revelar nítida relação de consumo, nos termos da Súmula 

n. 297 do STJ, assim redigida: “Súmula n. 297 - O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Pois bem, a priori, 

quanto a alegação da taxa de juros remuneratórios, o STF, por meio da 

Súmula Vinculante n. 07, sacramentou a discussão da matéria ao decidir 

que o §3º do art. 192 da CF, revogado pela EC n. 40/2003, que limitava a 

taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à 

edição de Lei Complementar. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, 

enfrentou a questão no REsp n. 1.061.530/RS, estabelecendo orientação 

nos seguintes termos: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros 

remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 

591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 
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em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente 

demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” Com 

efeito, embora pareça não existir limitação à taxa de juros compensatórios, 

pode haver limitações, de acordo com o caso concreto, nas hipóteses de: 

a) ausência de contrato ou da fixação da taxa de juros e b) abusividade 

dos juros contratuais, comparados à taxa média de mercado. A primeira 

exceção se trata da ausência de contrato ou de previsão da taxa de juros. 

Inexistindo o contrato, ou não sendo juntado nos autos o contrato que deu 

origem ao empréstimo bancário, contendo as taxas aplicáveis, será fixada 

a taxa média de mercado, para as operações da mesma espécie, no 

mesmo período. Do mesmo modo, caso haja contrato nos autos, mas não 

haja previsão do quantum da taxa de juros, esta também será limitada à 

taxa média de mercado, salvo, em ambos os casos, se a taxa praticada 

pelo banco for mais vantajosa ao consumidor. Por outro lado, tendo sido 

juntado aos autos o contrato bancário com a previsão das taxas de juros 

remuneratórios, somente haverá a limitação dos juros se comprovada a 

abusividade das taxas pactuadas, devendo ser demonstrado nos autos 

que a taxa é excessivamente superior à média de mercado. Sobre o 

assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: "A jurisprudência desta 

Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica 

a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não 

se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na 

estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no 

caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ. 

AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010). 

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, mais precisamente para 

o contrato apresentado em Id. 6081130 do processo é possível visualizar 

que foi pactuada a taxa de juros mensal de 2,42%, sendo certo que tal 

índice não destoa excessivamente da média de mercado estabelecida pelo 

BACEN para o período e modalidade do contrato (2,75%). No ponto, resta 

pacífico na jurisprudência que somente “é abusiva a taxa de juros 

remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa 

média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do 

REsp. 1.061.530/RS.” (TJMT - Ap, 52148/2014, DESA.SERLY MARCONDES 

ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da 

publicação no DJE 27/10/2014.) (destaquei) Portanto, não se vislumbro 

qualquer ilegalidade quanto às taxas de juros. Quanto à capitalização dos 

juros – anatocismo, para elucidar a questão em foco, convém colacionar o 

entendimento do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. 

REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 

POSSIBILIDADE. ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. 

INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA AFETA AO EG. STF. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no 

sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos 

bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, 

desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de 

juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...).5. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (STJ – 4ª T. AgRg no AREsp 567.110/MS. Rel. 

Ministro Raul Araújo, J. 03/03/2015, DJe 30/03/2015) Exala daí, portanto, 

que a capitalização é plenamente admitida, desde que pactuada, sendo 

certo que tal requisito está demonstrado no contrato (Id. 6081130) que, em 

outras palavras, não se mostra ilegal. Quanto a taxa demonstrativa do 

custo efetivo total da operação (CET), a jurisprudência mais autorizada 

aponta que “é lícita a incidência do Custo Efetivo Total – CET, desde que 

haja previsão em contrato” (TJMT - Ap 10608/2013, Desa. Serly 

Marcondes Alves, Sexta Câmara Cível, J. 02/07/2014, P. 07/07/2014), 

sendo assim, ante expressa previsão no contrato, resta permitida sua 

incidência. Em relação à Comissão de Permanência, firmou-se 

entendimento incontroverso, por meio do entendimento sumulado do STJ, 

de que é autorizada sua cobrança, desde que não seja cumulada com 

nenhum outro encargo, como correção monetária (súmula 30 do STJ) e 

com juros remuneratórios e moratórios e multa, vejamos: Súmula 472: "A 

cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar 

a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – 

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa 

contratual", especificamente em cláusula 17, II, a. Nesse sentido inclusive, 

é o entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – PRELIMINAR 

REJEITADA – JUROS - LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO – INVIABILIDADE – 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL 

SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - CUMULAÇÃO 

COM MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMETNE PROVIDO 

[...]. É legítima a cobrança da comissão de permanência se expressamente 

prevista no contrato e desde que não cumulada com qualquer outro 

encargo moratório. (Ap 106053/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 24/11/2017) APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO 

DE VEÍCULO - CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CONVENCIONADA - PROIBIDA A 

CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA- 

SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. É permitida a 

comissão de permanência contratada, desde que não cumulada com 

outros encargos moratórios, multa moratória ou correção monetária 

(Súmulas 30 e 296 do STJ). (Ap 156020/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) In casu, verifico que restou 

expressamente pactuada sua incidência no contrato ora analisado, 

especificamente na cláusula 8º (6081130 - Pág. 6), sendo permitida, 

portanto, sua cobrança, desde que não cumulada com correção monetária 

(súmula 30 do STJ), juros remuneratórios e moratórios e multa. Com 

relação a correção monetária, juros moratórios e multa verifico que não 

incidiram na respectiva cobrança, conforme se observa nos 

demonstrativos de débito juntados em Id. 6081134, assim não merece 

prosperar alegada abusividade. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pelos embargantes, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 

701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. TRANSITADA EM JULGADO, 

intime-se o autor para apresentar cálculo atualizado da dívida (art. 798, I, 

“b”, do CPC), requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, CITEM-SE e INTIMEM-SE os devedores para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 10% 

sobre o valor da dívida. Não havendo pagamento voluntário, EXPEÇA-SE o 

necessário ao prosseguimento da execução. Condeno os embargantes no 

pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sobre o valor causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. 

Ademais, INDEFIRO a AJG pugnada, tendo em vista um dos embargantes 

se tratar de pessoa jurídica que não comprovou sua situação de 

vulnerabilidade, bem como ante a possibilidade rateio entre os demais. 

DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a inserção no Sistema 

PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

INTIMEM-SE. Às providências. Sorriso/MT, 26 de Abril de 2018. Paula Saide 

Biagi MessenMussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001841-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO)

 

Autos n° 1005140.02.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Ceter – Centro Especializado 

e Tecnológico em Radiondiagnóstico Eireli – ME em face de Fundação de 

Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Regional de Sinop/MT, ambos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na inicial 

Id. 1956612, instruída com documentos (Id. 1956655 e ss). Despacho 

inicial, Id. 2636680. Ato contínuo, a executada apresentou ‘Contestação’, 

Id. 4441028, instruída com documentos, Id. 4442306. Seguindo, a 

exequente manifestou-se sob o Id. 10059816. Pela razão exposta na 

decisão de Id. 11667606 deixou-se de receber a ‘contestação’ 

apresentada. Ato contínuo, foi ofertada Exceção de Pré-Executividade, Id. 

11907550. Seguindo, o exequente manifestou-se sobre a Exceção 

apresentada, Id. 12365914. É o breve relato. Decido. Com efeito, a 

exceção de pré-executividade possui três característica, sendo: 
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atipicidade, eis que não existe amparo normativo sobre o instituto; limitação 

probatória, face a proibição de dilação probatória, e por fim a 

informalidade, devendo apresentada no processo executivo por simples 

petição, sem regras que estabelecem de prazos ou rigor em seu 

procedimento. Conforme posicionamento majoritário da doutrina e 

jurisprudência brasileiras, a Exceção de Pré-Executividade somente é 

admissível quando tratar de matérias de ordem pública, conhecíveis de 

plano pelo magistrado, possuindo natureza jurídica de mero incidente 

processual. Portanto, admite-se a utilização da Exceção de 

Pré-Executividade quando existente vício atinente à matéria de ordem 

pública, desde que, concomitantemente esteja presente prova 

pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Nessa esteira, ao 

ofertar Exceção de Pré-Executividade, o executado defende a necessária 

extinção da presente execução, face a ausência de título executivo, uma 

vez que, embora o contrato de prestação de serviço esteja formalmente 

em ordem, o exequente não fez prova do número de exames realizados 

nos pacientes internos e externos do HRS, bem como do preço médio dos 

exames realizados, o que viola o art. 783 do CPC. Segue discorrendo que, 

acerca do cálculo do preço e pagamento, a cláusula 28 do contrato diz 

que o valor do pagamento será apurado mensalmente, de acordo com a 

seguinte metodologia “...considerando-se a quantidade de exames 

realizados nos pacientes internos ou externos do HRS, multiplicado pelo 

preço médio por exame, relativo a cada serviço especificado nos itens 1, 

2, 3 e 4 da Cláusula Quinta, do presente contrato.” Já a cláusula quinta do 

contrato não contém os itens 1, 2, 3 e 4, de maneira que não há 

especificação relativa a cada serviço no contrato que a exequente afirma 

ser título executivo extrajudicial. De outro norte, a exequente impugna as 

assertivas do executado, reafirmando que o contrato que acompanha a 

inicial está instruído com toda a documentação necessária, tratando-se, 

portanto, de título líquido, certo e exigível. Pois bem. Examinando o contrato 

de prestação de serviço firmado entre as partes ora litigantes, verifica-se 

que segundo consta do ítem VII – Do Preço, Cláusula Vigésima Oitva, a 

Contratante obrigou-se à pagar à Contratada, mensalmente, o valor total a 

ser apurado, considerando-se a quantidade de exames realizados nos 

pacientes internos ou externo do HRS, multiplicados pelo preço médio por 

exame, relativo a cada serviço especificado nos itens 1, 2, 3 e 4 da 

Cláusula Quinta do mesmo contrato. A seguir, a mesma Cláusula Vigésima 

Oitiva, dispõe em seus parágrafos primeiro e seguindo o seguinte: 

“Parágrafo primeiro diz que “Por contingência objetiva e extraordinária e 

previamente acordada entre as partes, o preço por exame é de: ... 

Parágrafo segundo: O valor a ser pago referente ao quadro acima deve 

ser garantido mensalmente em virtude dos custos fixos das contratações 

de médicos e técnicos para o funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por 

semana.” Como se vê do contrato de prestação de serviço ora executado, 

as partes, de comum acordo estabeleceram o preço por exame, sendo R$ 

135,00 (cento e trinta e cinco reais) a USG e R$ 330,00 (trezentos e trinta 

reais) a Tomografia Computadorizada, sendo que, a menção à Cláusula 

Quinta do referido contrato tratou-se de mero equívoco material, já que 

está cláusula não tem qualquer relação com a especificação do serviço 

contratado. Seguindo, urge destacar ainda o teor da cláusula contratual 

seguinte, senão vejamos: “CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Correção por 

conta da CONTRATATE, as – O repasse será efetuado mediante a 

emissão e apresentação das respectiva e competente nota fiscal de 

prestação de serviços pela contratada, até o 10 (DÉCIMO) dia útil do mês 

subsequente.” Portanto, considerando que a inicial veio instruída com 

cópia do contrato de prestação de serviço e seus aditivos, e ainda, com 

as notas fiscais de prestação de serviços relativas aos meses de abril, 

maio e junho do ano de 2016, o título que fundamente a pretensão exposta 

na inicial é perfeitamente legítimo, revestindo-se das características de 

liquidez, certeza e exigibilidade. Isto posto, sem mais delongas, REJEITO a 

Exceção de Pré-Executividade ofertada e determino o prosseguimento da 

execução, devendo o credor ser intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que de direito. Honorários indevidos na espécie. Intimem-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 26 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

 

Autos n° 1001892.28.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Embargos 

de Declaração apresentados por Adelar Jotkovski em relação à sentença 

proferida nos autos, asseverando ser omissa por ausência de apreciação 

do art. 206, § 5º, incisos I e II do CC. Lado outro, Valdir Delabatha 

apresentou contrarrazões aos embargos, Id. 12090142. É o breve relato. 

Decido. Sobre o instituto em pauta, o Novo 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.” “Art. 

1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de 

declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.” Mercê dos argumentos lançados pelo embargante, verifico 

que razão lhe assiste, uma vez que, ao reconhecer a prescrição, a 

sentença embargada restou fundamentada no prazo prescricional trienal, 

o qual é aplicável para a hipótese de restituição de comissão de 

corretagem já paga, e não para o caso de cobrança de corretagem, como 

se dá no caso em exame. No caso em comento, o prazo prescricional a 

ser observado é o quinquenal, ou seja, aquele previsto no art. 206, § 5º do 

CC, consoante revela o julgado abaixo transcrito, senão vejamos: 

RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO – 

PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – COMISSÃO DE 

CORRETAGEM – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, DO CC – 

PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

1. Assente o entendimento de que o prazo prescricional a que se submete 

a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de 

documento público ou particular era, ao tempo do Código Civil de 1916 de 

20 anos (artigo 177) e, a partir do Código Civil em vigor, de 05 anos (artigo 

206, § 5º) (AGRG no AResp 572.397/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJE 21/11/2014). 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 746.601/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2015, DJe 09/09/2015). (Ap 124659/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, 

Publicado no DJE 28/07/2017) Logo, considerando que segundo o 

entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão proferida a partir da 

análise dos embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo 

de um julgado, quando isso for conseqüência da correção do ato, no caso 

em exame, convém reconhecer a omissão apontada quanto a 

aplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º do CPC e, 

derradeiramente, revogar a sentença prolatada, encaminhando-se o 

processo para análise de mérito Portanto, recebo e acolho os embargos 

de declaração manejados para sanar a omissão apontada para o fim de 

declarar a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º do 

CC na hipótese concreta em exame e, via de consequência, tornar sem 

efeito a sentença extintiva proferida. Prosseguindo, estando as partes 

devidamente representadas e presentes as condições da ação, declaro o 

processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos: compra e venda do imóvel descrito na inicial; intermediação 

da negociação pelo autor, sem prejuízo de outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, 

os meios de prova admitidos em questão serão o documental e o 

testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, urge destacar que o 

ônus da prova observará a regra geral inserta no art. 373 do CPC. Sem 

prejuízo do acima determinado, desde já, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de Agosto de 2018, às 14h00min, ocasião em 

que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as 

testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) 
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dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC. Intimem-se. 

Às providências. Às providências. Sorriso/MT., 26 de Abril de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000926-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos n° 1000926.31.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Divórcio 

Consensual requerido por Derli Martins da Silva e Marlena da Silva, 

consoante termos da inicial de Id. 11959022, instruída com documentos, Id. 

11959043 e ss. Recebida a inicial, Id. 12037388, determinou-se a abertura 

de vista ao MPE que, por sua vez, manifestou-se favoravelmente a 

homologação da avença firmada, Id. 12066134. É o breve relato. Decido. 

Pois bem. A questão em tela se submete à ordem jurídico-constitucional, 

incluída a partir da Emenda Constitucional nº 66, promulgada em de 13 de 

julho de 2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, da CR, que diz: “§ 

6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.” (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010) (grifo e negrito nosso) Sobre a 

aplicação imediata do texto constitucional acima colacionado, a 

prestigiadíssima desembargadora MARIA BERENICE DIAS, afirma: “Ao ser 

excluída a parte final do indigitado dispositivo constitucional, desapareceu 

toda e qualquer restrição para a concessão do divórcio, que cabe ser 

concedido sem prévia separação e sem o implemento de prazos. A partir 

de agora a única ação dissolutória do casamento é o divórcio que não 

mais exige a indicação da causa de pedir. (...) É necessário alertar que a 

novidade atinge as ações em andamento. Todos os processos de 

separação perderam o objeto por impossibilidade jurídica do pedido (CPC 

267, inc. VI). Não podem seguir tramitando demandas que buscam uma 

resposta não mais contemplada no ordenamento jurídico. No entanto, como 

a pretensão do autor, ao propor a ação, era pôr um fim ao casamento, e a 

única forma disponível no sistema legal pretérito era a prévia separação 

judicial, no momento em que tal instituto deixa de existir, ao invés de 

extinguir a ação cabe transformá-la em ação de divórcio. Eventualmente 

cabe continuar sendo objeto de discussão as demandas cumuladas, como 

alimentos, guarda, partilha de bens, etc. Mas o divórcio cabe ser 

decretado de imediato. De um modo geral, nas ações de separação não há 

inconformidade de nenhuma das partes quanto a dissolução da sociedade 

conjugal. Somente era utilizado dito procedimento por determinação legal, 

que impunha a indicação de uma causa de pedir: decurso do prazo da 

separação ou imputação da culpa ao réu. Como o fundamento do pedido 

não cabe mais ser questionada, deixa de ser necessária qualquer 

motivação para o decreto da dissolução do casamento. Como o pedido de 

separação tornou-se juridicamente impossível, ocorreu a superveniência 

de fato extintivo ao direito objeto da ação, o que precisa ser reconhecido 

de ofício pelo juiz (CPC 462). Deste modo sequer há a necessidade de a 

alteração ser requerida pelas partes. Somente na hipótese de haver 

expressa oposição de ambos os separandos à concessão divórcio deve 

o juiz decretar a extinção do processo.” (DIAS, Maria Berenice Dias. Artigo 

E C  6 6 / 1 0  –  E  a g o r a ? .  D i s p o n í v e l  n o  s í t i o 

www.mariaberenice.com.br/pt/ec-66-2010---e-agora.cont em 23.11.2010) 

Com efeito, a Emenda Constitucional nº 66 limitou-se a admitir a 

possibilidade de concessão de divórcio direto para dissolver o casamento, 

afastando a exigência, da prévia separação judicial e do requisito temporal 

de separação fática, para o divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo 

objeto de discussão as demandas cumuladas, como alimentos, guarda, 

partilha de bens, mas, como já dito o divórcio cabe ser decretado 

imediatamente. Infere-se, portanto, que não há mais necessidade para 

obter o divórcio, o preenchimento do lapso temporal de dois anos de 

separação de fato do casal, podendo o mesmo ser decretado de plano. 

Ademais, observa-se que as partes entabularam acordo com relação aos 

alimentos, guarda e visita ao filho menor. Isto posto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado por Derli Martins da Silva e Marlene da Silva, ambos 

devidamente qualificados e, por conseguinte, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente procedimento, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil e o faço para o fim de 

decretar o divórcio do mencionado casal, conceder a guarda unilateral do 

menor à genitora, bem como regular a pensão alimentícia devido ao filho e 

o direito de convivência familiar nos termos do acordo firmando perante a 

DPE. Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se o necessário 

à averbação do divórcio, bem como o termo de guarda. Oportunamente, 

arquive-se. Às providências. P.R.I.C. Sorriso/MT, 26 de Abril de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005140-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 1005140.02.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Latina Comércio e 

Representações Agrícolas Ltda em face de Cooperlira Agronegócios Ltda 

- EPP, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos 

expostos na inicial Id. 10154669, instruída com documentos (Id. 10154722 

e ss). Despacho inicial, Id. 10356358. Ato contínuo, a executada 

apresentou Exceção de Pré-Executividade, nos termos da petição de Id. 

12093997, acompanhada de documentos, Id. 12094015 e ss. Sobre a 

Exceção, o exequente manifestou-se a seguir, Id. 12494582. Diante da 

farta documentação trazida pela exequente ao impugnar a exceção de 

pré-executividade ofertada, em atenção atual sistemática do CPC (art. 9º), 

faculto ao executado, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os 

mesmos. Às providências. Sorriso/MT, 26 de Abril de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000344-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PAGLIARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000344-65.2017.8.11.0040 Requerente: Banco Itaú Unibanco 

S/A Requerido: Anderson Pagliari Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO ITAU 

UNIBANCO S/A em desfavor de ANDERSON PAGLIARI, ambos 

devidamente qualificados, com fundamento no Decreto-lei n. 911/69, 

visando o bem móvel descrito na inicial, que lhe foi alienado 

fiduciariamente em garantia, por meio do contrato acostado aos autos. 

Deferiu-se a liminar pleiteada na exordial (ID 8210982). Citação e auto de 

apreensão (ID 9884623). O demandado apresentou contestação em ID 

10110334, oportunidade em que alegou preliminarmente a ausência de 

notificação válida, irregularidade na representação pessoal da autora, e 

ausência de documento necessário, qual seja o aditamento do contrato 

formulado entre as partes. Apresentou, na mesma oportunidade, 

reconvenção pugnando pela revisão contratual e descaracterização da 

mora, além de pugnar pela concessão de justiça gratuita. Juntou 

documentos em ID. 10110335 e ss. O autor rebateu as alegações 

constantes da contestação e reconvenção (ID 10399604). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

verifico a existência de preliminares de mérito pendentes de análise, qual 

seja a ausência de notificação válida do devedor, irregularidade na 

representação pessoal da autora, e ausência de documento necessário 

ao deslinde do feito. Primeiramente, com relação a suscitada ausência de 

notificação do devedor, de pronto verifica-se que deve ser refutada tal 

alegação, tendo em vista a comprovação da notificação extrajudicial 

através de documentos juntados em ID. 4726806, assim. Prosseguindo, no 

que tange a representação processual da parte autora, evidencia-se que 
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inexiste qualquer irregularidade neste ponto, encontrando-se devidamente 

representada através da procuração pública e respectivo 

substabelecimento juntado aos autos (Id. 4726793). Portanto, REJEITO as 

preliminares suscitadas acima. Por fim, quanto a alegada ausência de 

aditamento do contrato, verifica-se que, de fato, consta da narrativa da 

exordial a existência de aditamento realizado no ano de 2016, o qual não 

fora juntado aos autos até o momento. Nesse sentido, por se tratar de 

documento indispensável ao deslinde do feito, uma vez que o requerido 

propôs reconvenção visando a revisional de cláusulas contratuais, 

necessária a intimação da parte autora a fim de que traga aos autos 

referido documento. No mais, não havendo mais preliminares a serem 

enfrentadas, estando às partes devidamente representadas e, presentes 

as condições da ação e demais pressupostos processuais, DECLARO O 

FEITO SANEADO nos termos do art. 357 do CPC. Por fim, INTIME-SE a 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, APRESENTE 

ADITAMENTO DO CONTRATO DE Nº 30420-619897549 REALIZADO NO 

ANO DE 2016. Após, vistas a parte contrária para manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias e, conclusos. Às providências. Sorriso/MT, 25 de Abril de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003076-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA FERRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003076-19.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ELZA 

FERRO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VALDEMAR LOPES DOS 

SANTOS Vistos etc. Cuida-se de ação de interdição proposta por MARIA 

ELZA FERRO DOS SANTOS em face de VALDEMAR LOPES DOS 

SANTOS, ambos qualificados na inicial. Realizado o auto de constatação 

(Id. 10236840), tendo em vista que a parte está impossibilitada de 

comparecer em juízo para entrevista - art. 751, CPC, INTIME-SE o curador 

especial nomeado em Id. 8808906 para, no prazo de 15 (quinze) dias 

impugnar o pedido – art. 752, CPC. Após, deverá ser realizada a prova 

técnica correspondente, para tanto, NOMEIO como perita do juízo a Dra. 

Eliane Kawaguti, clínica geral, CPR 3025/MT, com endereço na Rua das 

Amendoeiras, nº 110, Setor Comercial, Sinop/MT, fones (66) 3531.9821 e 

9999.6670, que, independentemente de compromisso, desempenhará o 

seu encargo, promovendo o exame e avaliação do grau de incapacidade 

do interditando. Estabeleço os seguintes quesitos do Juízo, a serem 

respondidos pelo perito: a) O(a) interditando(a) é portador(a) de 

enfermidade ou deficiência mental?; b) Essa enfermidade ou deficiência é 

permanente?; c) Essa enfermidade ou deficiência mental tornam o(a) 

interditando(a) incapaz de compreender seus atos e manifestar livremente 

sua vontade?; d) Se sim, em que grau é a incapacidade apresentada?; e) 

O(a) interditando(a) necessita utilizar remédios controlados? Em caso 

positivo, quais os seus efeitos. ENCAMINHEM-SE os quesitos do Juízo, 

bem como àqueles apresentados pelas partes e cópia da inicial. INTIME-SE 

a perita nomeada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, agende data e 

horário para realização da perícia e, após, proceda-se a intimação das 

partes. INTIME-SE a parte autora para, quando da realização da pericia 

médica, deverá estar munida de todos os exames e laudos médicos que 

atestem a patologia do interditando, a fim de subsidiar a pericia médica a 

ser realizada. Com o laudo nos autos, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público e 

às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de dez dias. Arbitro 

honorários periciais em favor da perita nomeada, no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), verba que será custeada pelo TJMT, nos 

termos da Resolução nº 127/2011. 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 Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003352-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR POSSER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO JACOB (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1003352.84.2016.8.11.0040 Requerente: Osmar Posser 

Requerido: Lázaro Jacob Decisão interlocutória Vistos etc. Cuida-se de 

Ação de Despejo Rural c.c. Rescisão Contratual e Cobrança de Renda, 

Perdas e Danos e Pedido de tutela Provisória de Urgência ajuizada por 

Osmar Posser em face de Lázaro Jacob, ambos qualificados nos autos, 

consoante fatos e fundamentos narrados na inicial de Id. 4273173, 

instruída com documentos (Id. 4273195 e ss). Inicialmente, determinou-se 

o recolhimento das custas processuais, em conformidade com o valor 

atribuído à causa, Id. 4283124. Certificou o decurso do prazo sem 

recolhimento das custas, Id. 4940945. Posteriormente, a parte autora 

noticiou que já havia efetuado e comprovado o recolhimento das custas 

processuais, Id. 4994247. Certidão positiva de citação, Id. 7202064. 

Contestação e documentos apresentados pelo requerido, Id. 8034735 e 

ss. Sobre a contestação e documentos, a parte autora manifestou-se pela 

petição de Id. 8676691. Seguindo, o autor retifica o valor atribuído à causa 

para constar R$ 1.041.500,00, bem como junta o comprovante de 

recolhimento das custas processuais remanescentes, Id. 10535299 e ss. 

A audiência de conciliação designada perante o CEJUSC restou infrutífera, 

diante da ausência do autor, Id. 11154880. É o breve relato. Decido. Ao 

ofertar contestação, o réu, preliminarmente, impugna o valor da causa 

atribuído pelo autor. Diz que o requerente atribuiu à causa o valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), porém, este valor não condiz com a 

pretensão ou proveito econômico pretendido no caso em tela. Após 

discriminar os pedidos formulados na inicial e, com base na cotação média 

da saca de soja para o dia 28/11/2016 (distribuição da ação), conclui que 

o valor total dos pedidos alcança a cifra de R$ 1.374.000,00 (um milhão, 

trezentos e setenta e quatro mil reais), requerendo o acolhimento da 

impugnação para o fim de determinar a retificação do valor atribuído à 

causa, bem como o recolhimento das custas processuais remanescentes. 

Diante da impugnação ao valor atribuído à causa, cabe lembrar que 

quando do recebimento da inicial, este Juízo determinou a correção do 

valor atribuído à causa, bem como o recolhimento das custas 

remanescentes, tendo a parte autora atendido a determinação judicial, 

atribuindo à causa o valor de R$ 1.041.500,00 (um milhão, quarenta e um 

mil e quinhentos reais), bem como efetuado o recolhimento das custas 

processuais remanescentes, consoante se vê do Id. 10535299 e ss. Pois 

bem. Deflui-se dos pedidos alinhados na inicial que o autor pretende o 

despejo rural c.c. rescisão contratual, cobrança de renda e perdas e 

danos. Havendo pois, cumulação de pedidos, urge observar o disposto no 

art. 292, inciso VI do CPC: “Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será:...VI – na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;...”. 

Considerando que um dos pedidos consiste na rescisão contratual, 

também é imperiosa a observância do incico II do referido dispositivo legal, 

senão vejamos: “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.” Nessa esteira, 

vê-se que ao atender ao comando judicial de emenda, a parte autora 

observou os dispositivos legais supramencionados, uma vez que retificou 

o valor atribuído à causa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 

1.041.500,00,(um milhão, quarenta e um mil e quinhentos reais). Mesmo 

assim a controvérsia remanesce quanto a cotação da soja a ser utilizada 

para embasar dois dos pedidos formulados, quais sejam: pagamento de 

aluguel de arrendamento de 3.000 sacas de soja de 60Kg referente a 

safra 2013/2014 e pagamento de aluguem de arrendamento de 5.000 

sacas de soja de 60Kg cada por ano/safra, desde 01/04/2014 até o 

presente momento, isto é, safras 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. 

Todavia, havendo divergência entre os litigantes quanto a efetiva rescisão 

contratual, a questão afeta ao pagamento do arrendamento relativamente 

as safras de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 somente 

poderá ser definida após a dilação probatória, de modo que, inviável a 

correção do valor atribuído à causa na forma pretendida pelo requerido, o 

que, em nada afeta o valor das custas processuais, ou ainda, de eventual 

honorários de sucumbência, visto que serão resguardados quando da 
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prolação da sentença. Isto posto, já tendo a parte autora retificado o valor 

inicialmente atribuído à causa, recolhendo as custas remanescentes, bem 

como, diante das razões acima, rejeito a impugnação ao valor da causa 

apresentada pelo requerido. Ainda em sede de preliminar, o requerido 

alega a ausência de causa de pedir e interesse processual quanto ao 

despejo e rescisão contratual, uma vez que desde 07/2013 desocupou a 

área e não manteve qualquer outro vínculo contratual com o autor. De 

outra parte, o autor negar que tenha havido a rescisão contratual, 

asseverando que inexiste de sua parte qualquer ato que justifique a 

rescisão unilateral do contrato de arrendamento, mesmo porque, somente 

tomou ciência do Protesto c.c. Notificação e Interpelação Judicial nº 

5913.06.2013.811.0040 (Cod. 102944) que tramitou prante esta Vara 

quando do oferecimento da peça contestatória. Frente as assertivas das 

partes, as quais, divergem sobre o descumprimento contratual e, via de 

consequência, quanto a rescisão unilateral do contrato de arrendamento, 

inequívoco que a questão levantada pelo réu em sede de preliminar não se 

acha manifestamente cristalina, devendo ser discutida e demonstrada em 

sede de mérito, motivo pelo qual, rejeita-se a preliminar em questão. O 

requerido segue alegando também a inépcia da inicial, uma vez que o autor 

deixou de cumprir o disposto no art. 319, inciso II do NCPC, deixando de 

indicar seu o endereço eletrônico. Além disso, afirma inexistir correlação 

lógico-jurídica entre a causa de pedir e os pedidos. Com efeito, o novo 

CPC em seus arts. 319 e 320 prescreve que a petição inicial indicará, 

entre outros requisitos, 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. A 

indicação do endereço eletrônico cuida de requisito legal que se 

compatibiliza com a informatização do processo, todavia, evidentemente 

que sua ausência não conduz ao indeferimento da inicial, mesmo porque, 

conforme §§ 2º e 3º do art. 319 do CPC em vigor, a petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações relacionadas à 

qualificação, for possível a citação do réu. Logo, considerando que na 

hipótese em comento a ausência de informação quanto ao endereço 

eletrônico do autor em nada prejudicou a citação do requerido, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial. Também não prospera a preliminar de 

inépcia sob o argumento de que inexiste correlação lógico-jurídica entre a 

causa de pedir e os pedidos formulados. Do exame da peça preambular, 

verifica-se que os pedidos formulados decorrem logicamente da 

argumentação fática narrada, havendo perfeita relação lógica jurídica 

entre a causa de pedir e os pedidos. Deflui-se que a parte autora deduzia 

seus pleitos com coerência e clareza, permitindo à parte contrária o 

exercício regular do contraditório. Nessa esteira, rejeito também a 

preliminar de inépcia da inicial por suposta ausência de correlação entre a 

causa de pedir e os pedidos. Mas não é só. O requerido segue afirmando 

a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, bem 

como a ausência de prova da legitimidade ativa. Embora o autor afirme que 

sua propriedade foi embargada pela SEMA/MT, trouxe para os autos 

certidão da matrícula do imóvel desatualizada, eis que datada de 

12/09/2014, não sendo possível aferir se o imóvel, de fato, encontra-se 

embargado/interditado ou ainda que sobre ele recai qualquer outra espécie 

de limitação de uso. Com efeito, embora a juntada da certidão atualizada 

da matrícula do imóvel fosse suficiente a afastar qualquer dúvida acerca 

do embargo e/ou interdição do imóvel pela SEMA, sua ausência não 

determina a imediata extinção do processo, visto que, referida afirmação 

pode perfeitamente ser demonstrada por outros meios de prova, ou ainda, 

oportunamente pela juntada da certidão atualizada da matrícula. Portanto, 

cuida-se de questão probatória que deve ser examinanda por ocasião da 

sentença de mérito, inexistindo motivação para o acolhimento da preliminar 

e consequente extinção do processo, de modo que também rejeito a 

preliminar em questão. Por último, o demandado alega a prescrição como 

prejudicial de mérito, visto que o contrato de arrendamento que 

fundamenta a cobrança do aluguel foi firmado em 07/06/2011, com data de 

término para 30/03/2014. Já o último contrato de arrendamento foi 

formalmente rescindido em 22/07/2013, data da notificação judicial 

rescisória, de modo que a pretensão de recebimento de reparação civil ou 

de alugueres provenientes do arrendamento encontra-se prescrita, a teor 

do que dispõe o art. 206, § 3º, inciso I do CC. Quanto à mecanização de 

500 há da área, o prazo prescricional teve como termo a quo 01/05/2006, 

considerando o dia posterior à data de término do primeiro contrato de 

arrendamento, eis que nos contratos posteriores, a obrigação não foi 

renovada. Defende que o mesmo raciocínio deve ser aplicado com relação 

à pretensão de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, 

eis que o contrato foi firmado em fev/2013, para pagamento à vista, sendo 

que, desde então, já houve o transcurso de mais de 03 (três) anos. Com 

efeito, os contratos de arrendamento rural estão disciplinados pelo 

Estatuto da Terra (Lei nº. 4.504/64), além da Lei nº. 4.947/66 e do Decreto 

nº. 59.566/66 e, subsidiariamente pelo Código Civil, a teor do que dispõe o 

art. 92, § 9º do Estatuto da Terra. Por isso, é possível afirmar que a 

pretensão em tela está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no 

art. 206, § 3º, inciso I do CC. Entretanto, considerando que as partes 

divergem quanto a data da rescisão do contrato de arrendamento, matéria 

esta que somente terá condições de ser dirimida após ampla dilação 

probatória, este Juízo, ao menos por ora, não dispõe de respaldo 

necessário ao exame da tese de prescrição, visto que a contagem do 

prazo está diretamente relacionada a data da efetiva rescisão contratual. 

Aliás, a mesma situação subsiste quanto ao pedido de mecanização da 

área, eis que diretamente relacionado ao contrato de arrendamento e sua 

vigência. Quanto a suposta prescrição do direito à cobrança do valor 

despendido pelo autor com a contratação de profissional habilitado para 

apresentação de sua defesa perante a SEMA, tem-se que também se trata 

de questão que relacionada à vigência do contrato de arrendamento, de 

maneira que, havendo controvérsia sobre a rescisão contratual entre os 

litigantes, é prematuro o reconhecimento da prescrição nesta 

oportunidade, o que não significa que não poderá ser reconhecida quando 

da sentença de mérito, após solucionado o tema correlato à rescisão 

contratual. Portanto, pelas razões suso alinhavadas, por ora, deixo de 

acolher a tese relativa à prescrição. Suplantadas as preliminares acima, 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

declaro o processo saneado. Por se tratar de prova relativamente 

complexa, previamente a deflagração da instrução probatória, intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugestionarem os pontos 

controvertidos, bem como indicarem as provas que pretendem produzir, 

lembrando que, no caso em tela, o ônus probatório observará a regra 

geral prevista no art. 373, incisos I e II do CPC. Às providências. 

Sorriso/MT, 23 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: 1002214-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

M. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLEILSON XAVIER LEITE (RÉU)

 

Autos n. 1002214-48.2017.8.11.0040. Vistos etc. INDEFIRO o requerimento 

de penhora no rosto dos autos do processo indicado em id. 12337157 (n. 

201404764970), haja vista que em consulta ao site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás verifica-se que mencionado feito se refere a ação 

declaratória de nulidade de ato administrativo, inexistindo condenação em 

valores em favor do executado. Desta feita, INTIME-SE a exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

25 de Abril de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003487-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. C. W. (EXEQUENTE)

J. R. C. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO OAB - MT0019228A (ADVOGADO)

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003487-96.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 4.947,03; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
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(156)/[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JARED 

RODRIGUES CHAGAS GOLMINI, ELIONAI RODRIGUES CHAGAS WITCZAK 

Parte Ré: EXECUTADO: ENIVALDO GOLMINI Vistos etc. Cuida-se de 

execução de alimentos promovida por Jared Rodrigues Chagas Witczak 

Golmini e Rebecca Rodrigues Chagas Witczak Golmini em face de Enivaldo 

Gomini. Entre um ato e outro, aportou-se aos autos pedido de desistência 

formulado pelo exequente Jared (Id. 10910084). Assim, tendo em vista a 

maioridade do exequente, e ante a concordância expressa do executado 

em Id. 11658679 HOMOLOGO o pedido desistência apenas com relação ao 

exequente Jared Rodrigues Chagas Witczak Golmini, em consonância com 

o disposto no art. 485, inciso VIII, do CPC. Por conseguinte, DETERMINO a 

alteração dos autos, a fim de que conste no polo ativo apenas a 

exequente Rebeca Rodrigues Chagas Witczak Golmini, tendo em vista o 

prosseguimento da execução em seu favor. Não obstante, em que pese 

as alegações formuladas pelo executado em Id. 11658679 verifico que, ao 

contrário do que afirma, o mesmo não foi exonerado da obrigação de 

prestar alimentos à filha Rebecca Rodrigues Chagas Witczak Golmini, 

consoante se depreende da simples leitura da sentença juntada em Id. 

11660435, a qual fora proferida na ação revisional de alimentos que 

tramitou neste Juízo. Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo da Contadoria 

apresentado em Id. 11373574. Por conseguinte, em consonância com o 

parecer ministerial (Id. 11831218), INTIME-SE o executado para, no prazo 

de 03 (três) dias, comprovar o pagamento das parcelas inadimplentes, no 

valor indicado no ID. 11373574, sob pena de prisão civil. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 26 de Abril de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000305-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELVAN, FRAXINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXEY GASTÃO CONSELVAN OAB - PR22350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CONSELVAN NETO (REQUERIDO)

MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN OAB - PR43625 (ADVOGADO)

FABIO ROTTER MEDA OAB - PR25630 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SABINO MAGGIONI (TERCEIRO INTERESSADO)

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000305-68.2017.8.11.0040; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: DEPRECANTE: 

CONSELVAN, FRAXINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: ANTONIO CONSELVAN NETO, MARIA GERALDA DE 

OLIVEIRA CONSELVAN Vistos etc. Tendo em vista o teor da manifestação 

da exequente em Id. 12886402 DETERMINO o desentranhamento do 

respectivo mandado a fim de que se realize nova tentativa de intimação 

pessoal do Sr. Sabino Maggioni, devendo o Oficial de Justiça atentar-se 

para eventual suspeita de ocultação. No mais, quanto a manifestação do 

terceiro depositário Sr. Sabino Maggioni em Id. 12685880 questionando 

acerca do modo para efetuar depósito do produto, reitero que deverá 

cumprir conforme já determinado em Id. 11634299. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Sorriso, 26 de Abril de 2017. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000305-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELVAN, FRAXINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXEY GASTÃO CONSELVAN OAB - PR22350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CONSELVAN NETO (REQUERIDO)

MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN OAB - PR43625 (ADVOGADO)

FABIO ROTTER MEDA OAB - PR25630 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SABINO MAGGIONI (TERCEIRO INTERESSADO)

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

 

1000305-68.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003507-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LUIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (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)

 

Autos n. 1003507-87.2016.8.11.0040. Vistos etc. CIENTE da v. acórdão de 

id. 12049091. Em cumprimento a ordem supramencionada, INTIMEM-SE as 

partes acerca da concordância ou não do laudo pericial de id. 5902909, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003775-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALGEMIRO PEDROSO DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCIA DE FATIMA PEDROSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA ZIMMERMANN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003775-44.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[Adjudicação Compulsória]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ALGEMIRO PEDROSO DA SILVA, LUCIA DE FATIMA 

PEDROSO DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: MARISA ZIMMERMANN 

Autos nº 1003775-44.2016.8.11.0040 Vistos etc. Tendo em vista o 

requerimento de Id. 11780605, INTIME-SE novamente a parte executada 

para cumprir a sentença, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob 

pena de majoração da multa diária para R$ 500,00 (art. 536, do NCPC), 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001235-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS (RÉU)

 

1001235-52.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 
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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, 27 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005679-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DO PRADO OKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

 

Autos n° 1005679.65.2017.8.11.0040 Requerente: Sidnei do Prazo Oka 

Requerido: Fiagril Ltda Vistos etc. Cuida-se de Ação Cautelar de Sustação 

de Protesto de Título com Pedido Liminar ajuizada por Sidnei do Prado Oka 

em face de Fiagril Ltda, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e 

fundamentos narrados na inicial de Id. 10594402, instruída com 

documentos (Id. 10594412 e ss). A decisão inserida sob o Id. 10877566 

indeferiu a liminar postulada, designou audiência de conciliação, bem como 

determinou a citação da requerida, nos termos do art. 306 do CPC. A 

seguir, as partes informaram que transigiram, requerendo a homologação 

do acordo, bem como a extinção do processo, Id. 11537968 e ss. A 

audiência de conciliação perante o CEJUSC restou frustrada, diante da 

ausência das partes e seus Procuradores,Id. 12526714. Pois bem. A 

despeito da juntada do termo de acordo de Id. 11537978, verifica-se que o 

mesmo não preenche os requisitos legais autorizadores de sua 

homologação. Nesse passo, intimem-se a requerida para, no prazo de 10 

(Dez) dias, regularizar sua representação processual, mediante juntada 

do competente instrumento de procuração. No mesmo prazo, haja vista 

que o termo de acordo foi subscrito apenas pelos autores, intime-se o 

Patrono constituído nos autos pelos mesmos para manifestação acerca da 

avença firmada, anotando que seu silencia importará em anuência tácita 

com os termos da transação noticiada. Intimem-se. 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: 1002877-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1002877-31 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON LASCH PRATES OAB - RS96406 (ADVOGADO)

 

1000840-94.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Executado, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no prazo 

de 05 dias, , em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, no valor de R$ 189,60, bem como intimar o 

Exequente para requerer o que de direito, em 10 (dez) dias. 27 de abril de 

2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002082-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

 

1002082-88.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Executado, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no prazo 

de 05 dias, , em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, nos valores de R$ 88+515,97; R$ 2.422,00; R$ 

1182,54 e R$ 417,30, bem como intimar o Exequente para requerer o que 

de direito, em 10 (dez) dias. 27 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002889-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

 

1002889-11.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Executado, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no prazo 

de 05 dias, , em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, no valor de R$ 88.515,97; R$ 2.422,00; R$ 

1182,54 e R$ 417,30, bem como intimar o Exequente para requerer o que 

de direito, em 10 (dez) dias. 27 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002261-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TEODORO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Autos nº 1002261-56.2016.8.11.0040. Vistos etc. Diante da revogação do 

mandato ao douto advogado subscritor do petitório de id. 12094399, 

conforme noticiado em id. 11985982 e ss, DETERMINO a intimação do 

patrono inicialmente constituído para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer se o requerimento de cumprimento de sentença refere-se a 

condenação relativa à indenização arbitrada ou quanto aos honorários 

sucumbenciais. No mais, em se tratando de cumprimento de sentença, 

deve a parte exequente observar o rito do art. 523 e ss., do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

14 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

 

1002111-41.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001110-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LANDER PIAZZA (EXECUTADO)

 

1001110-84.2018.8.11.0040 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000662-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELI VAZ ZAMBONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO ZAMBONI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n° 1000662.48.2017.8.11.0040 Vistos etc. Renove-se a intimação 

ao i. Advogado nomeado Curador Especial, para que se manifeste no 

prazo legal, sob pena de comunicação do fato à entidade de classe para 

as providências pertinentes. Desde já, com fundamento no art. 753 do 

CPC, determino a realização de perícia, sendo que, desde logo, nomeio 

Perita do Juízo a Dra. Eliane Kawaguti, clínica geral, CPR 3025/MT, com 

endereço na Rua das Amendoeiras, nº 110, Setor Comercial, Sinop/MT, 

fones (66) 3531.9821 e 9999.6670, que, independentemente de 

compromisso, desempenhará o seu encargo, promovendo o exame e 

avaliação do grau de incapacidade do interditando. As partes, bem como o 

MPE poderão apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de 

15 (quinze) dias. Sem prejuízo de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes, estabeleço os seguintes quesitos do Juízo, a serem respondidos 

pela Sra. Perita: a) O interditando é portador de enfermidade ou deficiência 

mental?; b) Essa enfermidade ou deficiência é permanente?; c) Essa 

enfermidade ou deficiência mental tornam a interditando incapaz de 

compreender seus atos e manifestar livremente sua vontade?; d) Se sim, 

em que grau é a incapacidade apresentada?; e) O interditando necessita 

utilizar remédios controlados? Em caso positivo, quais os seus efeitos. 

Após manifestação do Curador Especial, intime-se a Sra. Perita nomeada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, agende data e horário para 

realização da prova e, após, proceda-se a intimação das partes. Com o 

laudo nos autos, o qual deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, às partes e ao MPE para se manifestarem sobre ele, também no 

prazo de 15 (quinze) dias. Considerando a necessidade de deslocamento 

da Sra. Perita até este Município, bem com o local e o tempo exigido para 

realização do trabalho, arbitro honorários periciais em favor da perita 

nomeada, no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), verba que 

será custeada pelo TJMT, nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ. 

Às providências. Sorriso/MT, 20 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004092-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

EMANOELA DE JESUS COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCELINO MENDES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n° 1004092.08.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Regulamentação de Guarda c.c. Alimentos ajuizada por Ana Alice Costa 

da Conceição, Emanoela de Jesus da Costa da Conceição e Erick Costa 

Mendes em face de Arcelino Mendes Filho, pelos fatos narrados na inicial 

(Id. 936090), instruída com documentos (Id. 9368121 e ss.) Despacho 

inicial, Id. 9620403. Cota do MPE, pelo arbitramento dos alimentos no valor 

de 30% do s.m. e realização de estudo psicossocial, Id. 9806435. 

Manifestação do requerido acerca dos alimentos fixados e juntada de 

comprovantes de pagamento, Id. 10009353 e ss. A decisão proferida sob 

o Id. 10174400 arbitrou os alimentos provisórios, determinou a citação do 

requerido, bem como designou audiência de mediação perante o CEJUSC. 

Contestação e documentos, Id. 10313986. A tentativa de mediação restou 

inexitosa, Id. 1115471. Relatório do estudo psicossocial realizado, Id. 

11527930. Nova cota ministerial, Id. 11966197. É o breve relato. Decido. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro 

o processo saneado e, desde logo, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 08 de Agosto de 2018, às 14h00min, 

oportunidade em que, além do depoimento pessoal das partes, serão 

inquiridas as eventuais testemunhas arroladas. Por oportuno, anoto que 

caso as partes não tenham provas orais a produzir, deverão informar nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente 

decisão, possibilitando o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 20 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000954-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTIANE DILLY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000954-96.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 42.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, Intimação / Notificação]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ISABEL CRISTIANE DILLY Parte Ré: RÉU: 

ITAU UNIBANCO S/A Autos nº 100954-96.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO a AJG. ANOTE-SE. 

CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 18 de Junho de 2018, às 16h00min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o demandado 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. Deixo consignado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003329-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. M. S. (RÉU)

 

Autos n. 1003329-07.2017.8.11.0040 Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 12156833. Desta feita, REDESIGNO a sessão de mediação perante o 

CEJUSC local para o dia 02 de Julho de 2018, às 11h00min. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004113-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR (AUTOR)

COLOMBO TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR GEHM (RÉU)

LUCICLEIA APARECIDA PUPIN (RÉU)

 

Autos n. 1004113-81.2017.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 23 de Julho de 2018, às 

08h30min. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002942-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAROMBI ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE WENDELL SANTOS MARCAL (RÉU)

 

Autos n. 1002942-89.2017.8.11.0040 Vistos etc. Diante da certidão de id. 

12142502, REDESIGNO a sessão de mediação perante o CEJUSC local 

para o dia 23 de Julho de 2018, às 08h30min. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. F. (AUTOR)

I. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

 

Autos n. 1000985-19.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo parte 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 23 de Julho de 2018, às 

10h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo 

os demandados serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 24 de 

Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003804-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1003804-60.2017.8.11.0040. Vistos etc. COLHA-SE o parecer 

ministerial. Após, CONCLUSOS. Às providências. Sorriso/MT., 23 de Abril 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002064-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN RUBIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Unimed Norte Mato Grosso (RÉU)
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1002064-33.2018.8.11.0040 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, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora ACERCA DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NESTES AUTOS. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001896-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001896-31.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda, 

Regulamentação de Visitas]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDERSON ZIBETTI Parte Ré: REQUERIDO: SILVIA MARA 

DAVIES Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

PROCESSE-SE o presente feito em segredo de justiça (CPC, artigo 189, II). 

DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. Relativamente ao pedido de 

guarda provisória, postergo a análise para após a realização do estudo 

psicossocial. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação 

no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 18 de Junho de 2018, às 15h00min, 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. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis 

Orgânicas de regência. Assim e, restando infrutífera a audiência de 

conciliação, DETERMINO que a equipe técnica forense realize estudo 

psicossocial do caso a fim de verificar as condições do ambiente familiar 

em que a menor encontra-se inserida, assinalando 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002786-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA SORRISO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO)

 

Autos n° 1002786.38.2016.8.11.0040 Decisão interlocutória Vistos etc. 

Cuida-se de Execução Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em face do Clube Sorriso, ao argumento de que 

o executado deixou de cumprir as cláusulas Primeira, Segunda e Terceira 

do Termo de Ajustamento de Conduta firmado (Id. 3287398 e ss). Decisão 

inicial, Id. 3297640. Certidão positiva de citação, Id. 5916735. Certificou-se 

o decurso do prazo sem manifestação do executado, Id. 9305673. 

Convidado a manifestar-se, o Exequente requereu seja determinada a 

suspensão das atividades da pessoa jurídica executada, até o efetivo 

cumprimento das cláusulas assumidas no TAC celebrado, constando no 

mandado a advertência de que eventual descumprimento injustificado da 

ordem judicial configura crime de desobediência, bem como seja oficiado à 

SEMA, comunicando-lhe acerca da decisão de suspensão das atividades 

a fim de que adote as medidas extrajudiciais cabíveis, Id. 10119819. A 

manifestação do exequente veio instruída com documentos diversos, 

inclusive, cópia do relatório de medição de ruído ambiental subscrito pelo 

Fiscal de Uso do Solo e Meio Ambiente do Município de Sorriso, Id. 

10119874. Pelas razões expressas na decisão de Id. 10543109, 

excepcionalmente concedeu-se ao executado o prazo de 10 (Dez) dias 

para comprovação do cumprimento das obrigações assumidas, tendo na 

ocasião sido majorada a multa para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de descumprimento. O MPE manifesta-se novamente nos autos fazendo a 

juntada de documentos comprobatórios do descumprimento das 

obrigações assumidas no TAC, ratificando o requerimento de suspensão 

das atividades da pessoa jurídica executada, Id. 10576819. Certidão 

positiva de intimação da executada, Id. 10799919. Intimada, a executada 

manifestou-se pela petição de Id. 10884122, alegando preliminarmente a 

inocorrência de citação válida. No mais, contrapõe o exequente afirmando 

que vem cumprindo integralmente as obrigações assumidas no TAC. Por 

último, consta dos autos nova manifestação do MPE, refutando as 

alegações da executada, bem como reiterando o pedido de suspensão 

das atividades, Id. 11756273. É o breve relato. Decido. De proêmio, refuto 

a alegação de nulidade da citação e intimação empreendidas nos autos em 

tela, valendo anotar que ambas se deram na pessoa de Jerson Luiz 

Santini, representante legal da ré, o qual, inclusive, aceitou a contrafé que 

lhe fora oferecida e exarou sua nota de ciente. Diz a executada ao longo 

dos anos, o prédio denominado “Clube Sorriso” trocou de administração 

algumas vezes, todavia, não fez qualquer demonstração sobre a troca de 

administração e, nem mesmo sobre as possíveis datas das alegadas 

trocas, de modo a subsidiar sua tese de nulidade da citação. Ademais, a 

afirmação de que a citação se deu em local diverso ao do endereço da 

executada, em nada serve para invalidar a citação realizada, visto que em 

total consonância com o disposto no art. 243 do CPC. Portanto, rejeito a 

preliminar de nulidade da citação e passo ao exame do mérito 

propriamente dito. Conforme relatado acima, diz o executado que cumpriu 

e cumpre fielmente todas as obrigações assumidas no TAC objeto da 

presente execução, no entanto, nenhuma prova trouxe capaz de refutar a 

conclusão dos relatórios de medição de ruído ambiental nº 

11/SAMA/Sorriso, datado de 21/03/2016 (Id. 3287565) e nº 

043/NIF/Sorriso, datado de 05/09/2017 (Id. 10119888), os quais concluíram 

que os níveis de ruídos medidos em toso os pontos avaliados estão em 

níveis superiores aos estabelecidos na NBR 10.151 e Lei Municipal 

Complementar nº 119/2010. É de bom alvitre registrar que, os documentos 

trazidos à baila pelo executado, vide Id. 10884122 e ss., não são hábeis a 

demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas e ora executadas, 

bem como não elidem a obrigação de cumprimento das cláusulas do TAC 

discriminadas na inicial. Nessa esteira, embora tenha a executada sido 

regularmente citada, e após, intimada, inequívoco dos autos que não 

logrou demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas no TAC 

firmado perante o Ministério Público Estadual, de modo que, outra medida 

não resta a este Juízo senão a suspensão das atividades da devedora, 

conforme postulado pelo exequente. Aliás, convém deixar anotado que, 

TODAS as providências cabíveis, inclusive, majoração da multa 

inicialmente fixada, foram adotadas por este Juízo com a finalidade de 

compelir a devedora ao cumprimento das obrigações assumidas, todavia, 

não tendo elas sido eficazes, premente a suspensão das atividades do 

estabelecimento requerido. Nesse sentido tem-se recentíssima decisão 

proferida pelo TJRS, consoante ementa a seguir transcrita, senão 

vejamos: "Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo 

restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se 

dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística 

tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranquilidade 

pública, bens de natureza difusa". (Agravo de Instrumento Nº 

70075714899, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 08/03/2018) Veja-se que a 

medida de suspensão das atividades da pessoa jurídica executada 

mostra-se pertinente diante de sua conduta recalcitrante, sendo que, nem 

mesmo a majoração da multa mostrou-se apta à compelí-la ao cumprimento 

das obrigações assumidas. Em face da supremacia do interesse público, 

não pode a coletividade, evidentemente aguardar para ver garantido o seu 
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direito a um meio ambiente equilibrado, sendo imperioso que o Poder 

Judiciário lhe garanta um ambiente de paz, sossego e propício à da 

população que circunda a localidade em questão. Nessa esteira, sem mais 

delongas, acolho o pedido formulado pelo MPE PARA DETERMINAR A 

IMEDIATA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA ORA 

EXECUTADA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA SORRISO (CLUBE 

SORRISO), até o efetivo cumprimento de todas as obrigações assumidas n 

Termo de Ajustamento de Conduta firmando com o Ministério Público 

Estadual, nos termos do art. 497 e parágrafo único do CPC. Consigne-se 

no mandado a advertência acerca da desobediência, consoante requerido 

pelo MPE no ítem “c” do Id. 11756299, pág. 5. Oficie-se à Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente deste Município comunicando-lhe acerca 

desta decisão para adoção das medidas extrajudiciais cabíveis (ítem “d” 

do Id. 1175299, pág. 6). Oficiem-se ainda a Prefeitura Municipal de Sorriso, 

Corpo de Bombeiros Militar, Vara da Infância e Juventude e Vigilância 

Sanitária comunicando-lhes acerca da presente decisão. Cumpra-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001956-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BIAVA DA CAS (RÉU)

LUCIANO DA CAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001956-04.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: IMISSÃO NA POSSE (113)/

[RURAL - AGRÍCOLA/PECUÁRIO, IMISSÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA Parte 

Ré: RÉU: LUCIANO DA CAS, ELIZANGELA BIAVA DA CAS Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ajuizada por COOPERATIVA DE 

DESENVOLVIMENTO AGRICOLA - COODEAGRI em face de LUCIANO DA 

CAS e ELIZANGELA BIAVA DA CAS, todos qualificados nos autos. 

Ocorre que, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, no entanto, 

referido valor está aquém do proveito econômico pretendido, vez que 

pugna pela declaração de imissão de posse em seu favor em imóvel rural 

descrito na exordial. Diante disso, escorreita a determinação para que se 

se promova a adequação do valor da causa, passando a constar o valor 

do imóvel objeto da ação. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial 

recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – VALOR DA 

CAUSA – NATUREZA PATRIMONIAL – IMÓVEL EM QUESTÃO COM 

VALOR ESTIMADO FIXADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - 

PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELA PARTE AUTORA – 

APLICABILIDADE DO ARTIGO 259, VII DO CPC – VIABILIDADE – AGRAVO 

DESPROVIDO. “Em ação de natureza patrimonial, o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico buscado pela parte autora.” (AI 

151031/2013, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)O 

proveito econômico, no caso em tela, reveste-se de uma área cujo valor 

resta estabelecido em contrato de compra e venda, no qual foi fixado o 

valor do bem. (AI 63815/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2015, 

Publicado no DJE 25/11/2015). Sendo assim, previamente ao 

processamento da demanda ajuizada, com fulcro no art. 320 e 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para emendar a inicial amoldando-se o valor 

da causa àquilo que prescreve o art. 292 do CPC, atribuindo valor 

equivalente ao proveito econômico pretendido no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003348-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERNANDES (DEPRECADO)

ELIZANGELA BIAVA DA CAS (DEPRECADO)

LUCIANO DA CAS (DEPRECADO)

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (DEPRECADO)

SOLANGE DOS SANTOS JOSE FERNANDES (DEPRECADO)

 

1003348-13.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002838-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDE ROSA OAB - MT18693/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (RÉU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (RÉU)

SULA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. 

(RÉU)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

MARINA NOVETTI VELLOSO OAB - DF54705 (ADVOGADO)

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO)

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A (ADVOGADO)

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

AGNO MARTINS (TESTEMUNHA)

EDSON LUIZ CHAGAS (TESTEMUNHA)

 

1002838-97.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 27 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000473-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR GREGOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1000473-36.2018.8.11.0040 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, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 27 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000637-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1000637-98.2018.8.11.0040 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, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 27 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000315-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1000315-78.2018.8.11.0040 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, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 27 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000147-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (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)

 

1000147-76.2018.8.11.0040 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, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 27 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004731-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

 

1004731-26.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Apelada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003655-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1003655-64.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000306-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI CALVI CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

 

1000306-87.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 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, 27 de abril de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147854 Nr: 2902-61.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA DE LIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENE ENGLER DA SILVA - 

OAB:20.093/O, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Autos n. 2902-61.2016.811.0040 – Código: 147854.

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fl. 182, DETERMINO que a Secretaria da Vara 

proceda a publicação da decisão proferida às fls. 148/149 no DJE.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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 

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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 163 de 573



 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 de 15 dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line 

negativa.

 Intimação da Parte Autora

 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

 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 penhora on line negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101992 Nr: 4916-23.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU ROBERTO MENEGUSSI, PAULA 

CASAGRANDE CERVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CRISTIANO PIZZATTO - OAB:5082/MT, MARCO 

AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7.170-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 da Carta Precatória 

expedida à Comarca de MARAU-RS, com a finalidade de CITAÇÃO, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): 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: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial nos valores de R$ 34.215,72 e R$ 

11.005,67, manifestando-se no prazo de 15 dias;

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se em consonância com o § 3º do artigo 854, do NCPC haja 

vista, a penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio parcial 

nos valores de R$ 34.215,72 e R$ 11.005,67 .

Decisão: "(?)"

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106910 Nr: 9928-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147.522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 9928-18.2013.811.0040

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

EXECUTADO(A,S): DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN

CITANDO(A,S): DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN, CPF nº 023.572.461-03, 

I.E 13.462.318-5

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 81.683,77

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, 

contados da efetiva citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, 

ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) 

bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha sido 

deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo deferimento, 

tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da Execução, de 

acordo com a gradação legal, onde quer que se encontrem, ainda que sob 

a posse, detenção ou guarda de terceiros.

 RESUMO DA INICIAL: Por força de compra e venda entre as partes, o 

Executado adquiriu da Exequente sementes de sorgo, no valor total de R$ 

78.486,00, conforme notas fiscais e duplicatas nº 8706-1, 9046/1. Ora, as 

duplicatas em execução foram emitidas e aceitas pelo Executado, e todas 

foram protestadas. O fato é que a Exequente é legítima credora do 

Executado na importância de R$ 81.683,77, representada pelos títulos de 

crédito – duplicatas discriminadas, que confirmam o negócio jurídico 

travado entre as partes. Ora, uma vez que a obrigação certa, líquida e 

exigível não foi suprida a favor da Exequente, e assim como foram 

hauridas toas as possibilidades amigáveis com o efeito de se extinguir o 

débito em aberto, não resta outra via de cobrança senão a propositura 

desta Ação, como seja, a via Executiva é o único meio hábil de compelir o 

devedor a satisfazer a obrigação devida ao credor.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

Sorriso - MT, 26 de abril de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 9397 Nr: 1303-49.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), DELCIO ANTONIO 

DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:SP 168.743, JOÃO LUIZ CENTENARO - OAB:8.141/B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145168 Nr: 1506-49.2016.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO, SIDNEI 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - 

OAB:206.425 OAB/SP, GILBERTO SAAD - OAB:24956 OAB/SP, IRIS 

VÂNIA SANTOS ROSA - OAB:115.089 OAB/SP, JOAO MARCELO 

GUERRA SAAD - OAB:234.665 OAB/SP, SANDRA IGNACIO GAUI - 

OAB:189.903 OAB/SP

 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 se manifestar no prazo legal, sobre a busca de endereço 

juntada aos autos, especificando em qual endereço requer a citação dos 

executados.

 Intimação da Parte Autora

 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

 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 da penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

parcial nos valores de R$ 3.939,84 e R$ 6.146,62, manifestando-se no 

prazo de 15 dias;

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se em consonância com o § 3º do artigo 854, do NCPC haja 

vista, a penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio parcial 

nos valores deR$ 3.939,84 e R$ 6.146,62.

Decisão: "(?)"

 Intimação da Parte Autora

 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

 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.: 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:

 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 da penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

parcial nos valores de R$ 302,16, manifestando-se no prazo de 15 dias;

 Intimação da Parte Autora

 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

 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 nline, INTIMAR o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52884 Nr: 3306-59.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO IMPLEMENTOS LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE REINALDO NOGUEIRADE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:146.428/SP, LUZIA GRAZIELE NUNES DO 

NASCIMENTO - OAB:222929, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - 

OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR, JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - OAB:25162/PR

 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 Curitiba-PR, com a finalidade de PENHORA, 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.: 61998 Nr: 5290-44.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO, IVONE TEREZINHA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 
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PAULA DE LARA - OAB:21387B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690, JULIANA DOS REIS 

SANTOS - OAB:13.479-B, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:PR 26822-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/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 

AUTORA para no prazo legal, juntar aos autos Certidão da Matrícula 

atualizada do imóvel sobre qual requer a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2604 Nr: 167-22.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS DO NASCIMENTO, JADER 

DOS SANTOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a inclusão do(s) devedor(s) no 

cadastra de inadimplementes pelo sistema SERASAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10682 Nr: 2446-73.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBRÁS - RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE 

TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA - 

OAB:OAB/MS 7677, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM 

- OAB:8440, VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a inclusão do(s) devedor(s) no 

cadastra de inadimplementes pelo sistema SERASAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47925 Nr: 4852-86.2008.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGG, BGG, CGDFoCGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a inclusão do(s) devedor(s) no 

cadastra de inadimplementes pelo sistema SERASAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116137 Nr: 7204-07.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, CCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a inclusão do(s) devedor(s) no 

cadastra de inadimplementes pelo sistema SERASAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84032 Nr: 3187-30.2011.811.0040

 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): A.G.G. ROMAO, ANGELO ANDRE GUEDES 

ROMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de LOANDA-PR, com a finalidade de PENHORA, 

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.: 107429 Nr: 10421-92.2013.811.0040

 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): VILSON CARAN ou CARON, NILVA CARAN ou 

CARON, OLIMPIO ZANATTA

 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 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC), bem como atender ao último parágrafo da decisão de fl. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128490 Nr: 4486-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 166 de 573



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.: 46780 Nr: 3690-56.2008.811.0040

 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): ROGERIO CARLOS GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PRADO OLIVEIRA - 

OAB:7596-B- MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar 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 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

 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 Encerrada a instrução 

processual, intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem suas razões finais em forma de memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61994 Nr: 5286-07.2010.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPORTE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUDOVICO DANELLI, TIAGO 

RICARDO HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-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, manifestar-se acerca da busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48110 Nr: 5013-96.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLME DE OLIVEIRA 

CAVALCANTI - OAB:8.446- B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 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.: 107623 Nr: 151-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ RICHARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528

 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 busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49788 Nr: 151-48.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-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 da Carta Precatória 

expedida à Comarca de TAPURAH-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.: 88168 Nr: 7704-78.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO GHISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MURARA GARCIA, VICENTE MIGUEL 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/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 busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98242 Nr: 770-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, WMDO, LSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 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 busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108952 Nr: 1385-89.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 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 busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116080 Nr: 7167-77.2014.811.0040

 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: JJMM, JJMM, AGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJM

 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:

 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 busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139154 Nr: 10200-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS 

-SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UP - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

DILAMAR CORREA, AGUIOMARA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO SILVEIRA GNOATO - 

OAB:18.92/A-MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O

 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 busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147854 Nr: 2902-61.2016.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA DE LIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENE ENGLER DA SILVA - 

OAB:20.093/O, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Diante de todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pois imprescindível que no dispositivo da sentença prolatada 

às fls. 137/141 conste da seguinte forma: “Diante do exposto, ACOLHO 

em parte o pedido contido na inicial para CONDENAR a demandada 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento de 

R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do sinistro”, 

MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado em seus exatos 

termos.IMTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 21 de Agosto de 2017.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94536 Nr: 6283-19.2012.811.0040

 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: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JHONATAN 

LTDA -ME, PABLO FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÁRIK FERREIRA - OAB:21931, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para 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.: 106217 Nr: 9295-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDE DE SOUZA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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
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 Cod. Proc.: 131045 Nr: 5895-14.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RIBEIRO

 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.: 131045 Nr: 5895-14.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RIBEIRO

 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, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de LUCAS DO RIO VERDE- 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.: 136751 Nr: 8916-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZUCHINI DA CRUZ E MAZUCHINI DA CRUZ 

LTDA EPP, ELTON CEZAR MAZUCHINI DA CRUZ

 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 busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95380 Nr: 7226-36.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, EDSON 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GABRIELA LONGHI 

DIEL - OAB:18.456/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A

 Sendo assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS ofertados pelo embargante, 

REVOGANDO a sentença proferida às fls. 128-130, fazendo constar as 

deliberações aqui exaradas.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 25 de Abril de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93958 Nr: 5598-12.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DALLABARBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294/B, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5598-12.2012.811.0040

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

PARTE RÉ: EDSON DALLABARBA, CPF Nº 010.220.521-36

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 23.659,71

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição e despacho a seguir, 

para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do valor 

informado pelo credor às fls. 292/298, sob pena de incidência de multa de 

dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios. 

VALOR ATUALIZADO R$ 23.659,71

RESUMO DA INICIAL: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS, requer o andamento do processo, nos termos 

do art. 513 CPC, com o cumprimento da sentença, com a intimação do 

executado para que no prazo legal efetue o pagamento integral do débito, 

devidamente atualizado, no valor de R$ 23.659,71, conforme 

demonstrativo, sob pena de serem imputados multa e honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor principal e expedição de mandado de 

penhora e avaliação.

DESPACHO: Vistos em correição. De início, DETERMINO sejam feitas as 

alterações necessárias no que pertine a classe processual, passando a 

constar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a 

parte executada, através de seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, 

para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do valor 

informado pelo credor às fls. 292/298, sob pena de incidência de multa de 

dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios. 

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%), no prazo de dez (10) dias, bem como os 

honorários advocatícios que, desde já, FIXO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 4º do CPC. Aliás, no 

tocante a fixação de honorários, cumpre-me mencionar que, esgotado in 

albis o prazo para cumprimento voluntário da sentença, torna-se 

necessária a realização de atos tendentes à satisfação forçada do 

julgado, o que está a exigir atividade do advogado e, em consequência, 

nova condenação em honorários, como forma de remuneração do 

causídico em relação ao trabalho desenvolvido na etapa do cumprimento 

da sentença. Aliás, nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça, senão vejamos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOVA 

SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI Nº 11.232/05 - CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE. O fato de se ter alterado a natureza da 

execução de sentença, que deixou de ser tratada como processo 
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autônomo e passou a ser mera fase complementar do mesmo processo 

em que o provimento é assegurado, não traz nenhuma modificação no que 

tange aos honorários advocatícios. A própria interpretação literal do art. 

20, § 4º, do CPC não deixa margem para dúvidas. Consoante expressa 

dicção do referido dispositivo legal, os honorários são devidos “nas 

execuções, embargadas ou não”. O art. 475-I, do CPC, é expresso em 

afirmar que o cumprimento da sentença, nos casos de obrigação 

pecuniária, se faz por execução. Ora, se haverá arbitramento de 

honorários na execução (art. 20, § 4º, do CPC) e se o cumprimento da 

sentença se faz por execução (art. 475, I, do CPC), outra conclusão não é 

possível, senão a de que haverá a fixação de verba honorária na fase de 

cumprimento da sentença. Ademais, a verba honorária fixada na fase de 

cognição leva em consideração apenas o trabalho realizado pelo 

advogado até então. Por derradeiro, também na fase de cumprimento de 

sentença, há de se considerar o próprio espírito condutor das alterações 

pretendidas com a Lei nº 11.232/05, em especial a multa de 10% prevista 

no art. 475-J do CPC. De nada adiantaria a criação de uma multa de 10% 

sobre o valor da condenação para o devedor que não cumpre 

voluntariamente a sentença se, de outro lado, fosse eliminada a fixação de 

verba honorária, arbitrada no percentual de 10% a 20%, também sobre o 

valor da condenação. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp 

978545-MG – 3ª Turma – Relª Minª Nancy Andrighi – Publ. em 1º-4-2008). 

Nessa senda também já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, conforme julgados abaixo: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Cabimento de arbitramento de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença em caso de impugnação, tendo em vista 

que a Lei nº 11.232/05 não alterou a redação do art. 20, § 4º, do CPC, não 

fazendo a lei distinção entre o título judicial ou extrajudicial. Agravo de 

instrumento não provido (TJ-SP - AI 1161365-0/0 - 36ª Câm. de Direito 

Privado - Rel. Des. Romeu Ricupero - Publ. em 16-4-2008) Oportunamente 

e, sendo o caso, aportando aos autos o cálculo devidamente atualizado, 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada. 

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes. Por fim, DETERMINO à Secretaria que 

promova a atualização de todos os dados cadastrais (partes, Advogados 

etc) dos processos em trâmite por esta Vara, junto ao Cartório 

Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, procedendo-se, se necessário for, a 

reautuação dos autos, nos termos do art. 27, inciso II da CNGC/MT. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 05 de 

Setembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande. Juíza de 

Direito

Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 27 de abril de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87923 Nr: 7449-23.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-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.: 140027 Nr: 10645-59.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOEL KISSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA-ME em 

desfavor de RODRIGO JOEL KISSLER, com fundamento no artigo 485, 

inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pelo 

autor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 25 de Abril de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21087 Nr: 1248-59.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO DIEDRICH DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR PERGHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

DONATO CINTO - OAB:9.011, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por ELMO DIEDRICH DA COSTA em desfavor de ALDIR 

PERGHER, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Código de 

Processo Civil.CUSTAS, se houver, pelo exequente. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na 

forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

p r a x e . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 25 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107991 Nr: 526-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORDANO ISRAEL SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI 

- OAB:7.170-A

 Código nº: 107991.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de redesignação de audiência, formulado pela parte 

embargante na data de 21-03-2018, na qual o advogado justifica sua 

ausência na solenidade marcada para o dia 22-03-2018, em virtude de 

choque de pautas de audiência com outra comarca, oque comprovou 

pelos documentos de fls. 219-223.

Contudo, a petição e os documentos foram encartados nos autos em data 

posterior a realização da audiência, o que ensejou o indeferimento de 

produção de provas formulado pela parte embargante (fl. 206), conforme 

indicada na ata de audiência de fls. 214-215, o que se mostra imperioso a 

revogação parcial da decisão proferida na audiência.

 Desta forma, REVOGO a decisão proferida em audiência (fl. 214-215), no 

que tange a produção de prova pela parte embargante, nos termos do 

artigo 362, II do CPC e SUSPENDO o prazo sucessivo para apresentação 

de razões finais. Assim, designo audiência de instrução e julgamento para 
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o dia 27 de junho de 2018, às 14h30min, para que sejam produzidas as 

provas pugnadas à fl. 206, registrando que as testemunhas, a serem 

ouvidas em tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de 10 (dez) 

dias a partir da intimação e notificadas na forma do artigo 455 do CPC.

 No mais, mantenho a ata de audiência em seus termos.

 INTIMEM-SE.

Sorriso-MT, 24 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46090 Nr: 3032-32.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO JACOB, NEIRE APARECIDA DALBEN 

JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:, MARCIELI 

DAPONT - OAB:18090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Autos nº: 3032-32.2008.811.0040

Código nº: 46090

 Vistos etc.

Tendo em vista o acordão proferido no agravo de instrumento nº 

1000244-36.2017.811.0000, interposto pelo executado nos embargos à 

execução em apenso (código nº155722), cujo voto vencedor 

pronunciou-se pela concessão do efeito suspensivo aos embargos à 

execução, SUSPENDO o feito até o julgamento dos embargos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 155722 Nr: 6823-28.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO JACOB, NEIRE APARECIDA DALBEN JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:, RENATO 

VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 Autos nº: 6823-28.2016.811.0040

Código nº: 155722

 Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução opostos por Lazaro Jacob e Neire 

Aparecida Dalben Jacob em face de DF Deustsche AG, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na peça inicial.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo, determinando a 

intimação do embargado à fl. 153.

O embargado apresentou impugnação às fls. 155/182.

Os embargantes interpuseram recurso de agravo de instrumento às fls. 

183/200.

Os embargantes apresentaram nova manifestação às fls. 212/217.

Determinou-se a intimação das partes para especificar as provas que 

pretendem produzir às fls. 218.

Aportou-se aos autos acordão do agravo de instrumento concedendo ao 

presente embargos efeito suspensivo (fls. 220/229).

Os embargantes postularam pela produção de prova documental e 

testemunhal às fls. 230, enquanto o embargado pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide à fl. 233.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, decido.

Considerando que os autos em apenso (código nº 49379) que cuida de 

ação de indenização por cobrança indevida com pedido de indenização 

por danos morais, cujos os pontos controvertidos são idênticos aos 

levantados nestes embargos à execução, quais sejam a entrega do 

fertilizantes aos embargantes e validade do endosso em favor do 

embargado, deixo de designar audiência de instrução por ora, 

postergando o ato para após o encerramento da instrução naqueles 

autos, momento em que se verificará a possibilidade do aproveitamento 

das provas produzidas naqueles autos, em atenção ao princípio da 

instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 580-34.2017.811.0040

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

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:1607/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

NICOLAU - OAB:17456

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 09 de maio de 2018, às 14h45min, 

registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em tal solenidade, 

deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da intimação.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 580-34.2017.811.0040

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

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:1607/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

NICOLAU - OAB:17456

 Autos nº: 580-34.2017.811.0040

Código Apolo nº:165127.

Vistos, etc.

Considerando os fatos narrados nos autos, defiro a produção prova 

pericial.

Desta forma, OFICIE-SE a Secretaria Municipal de Saúde para que 

disponibilize atendimento/avaliação psicológica em favor da adolescente 

Vitória Feltrin Colombo, juntando aos autos o relatório de atendimento, no 

prazo de 20 dias.

Sem prejuízo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 

de maio de 2018, às 14h45min, registrando que as testemunhas, a serem 

ouvidas em tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a 

partir da intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Às providências.

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 580-34.2017.811.0040

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

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:1607/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

NICOLAU - OAB:17456

 DECISÃO

 Ao final, pela MMa. Juíza foi deliberado o seguinte: “Vistos etc. 

CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca da intimação da parte autora, 

bem como de seus patronos. Em caso positivo, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento do feito. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 
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pertinentes. Cumpra-se. Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Eliane T. P. Silva Sales, 

assessora de gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 580-34.2017.811.0040

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

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:1607/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

NICOLAU - OAB:17456

 Autos nº 559-58.2017.811.0040 - Código Apolo: 165077.

Autor nº 580-34.2017.811.0040 – Código Apolo: 165127.

 Vistos etc.

 Ante o teor do relatório do estudo psicossocial, entendo necessária a 

realização de audiência para oitiva dos genitores, da menor e da equipe 

técnica do Juízo, em ambos os feitos (559-58.2017.811.0040 – Código: 

165077 e 580-34.2017.811.0040 – Código: 165127).

 Desta feita, DESIGNO a solenidade para o dia 02 de Março de 2017, às 

14h30min.

 INTIMEM-SE todos.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Fevereiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 580-34.2017.811.0040

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

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:1607/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

NICOLAU - OAB:17456

 Autos nº. 580-34.2017.811.0040 - Código Apolo: 165127.

Requerente: Marilene Maria Feltrin

Requerido: Paulo Roberto Colombo

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão de menor c/c internamento 

compulsório (tutela de urgência) proposto por MARILENE MARIA FELTRIN 

em face de VITÓRIA FELTRIN COLOMBO e PAULO ROBERTO COLOMBO, 

todos qualificados nos autos, pelos e fatos e fundamentos expostos na 

inicial.

 A exordial veio acompanhada dos documentos de fls. 11/30.

Declarada a incompetência absoluta do Juízo da Terceira Vara desta 

Comarca de Sorriso para processar a presente, declinou-se a 

competência para este Juízo, fls.31/32.

Certificou-se quanto a distribuição da ação de modificação de guarda c/c 

pedido de regulamentação do direito de visitas, interposto pelo Ministério 

Público em relação a adolescente Vitória Feltrin Colombo em favor de Paulo 

Roberto Colombo e em face de Marilene Maria Feltrin, sob o 

nº.559-58.207.811.0040 – Código Apolo:165077, fls.33.

Instado a se manifestar, o Ministério Publico aportou manifestação às fls. 

38/45.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. De inicio, RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 189, II, 

NCPC).

 CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no 

prazo legal.

 Previamente a análise do pedido de busca e apreensão da menor, tendo 

em vista que nesta data fora prolatada decisão nos autos da Ação de 

Modificação de Guarda c/c Pedido de Regulamentação do Direito de 

Visitas em apenso (Código Apolo: 165077), entendo necessário aguardar 

a realização do estudo psicossocial pela equipe técnica do juízo, com o 

qual terei mais elementos para análise da presente.

Assim, CUMPRA-SE o determinado nos autos em apenso e, após, 

façam-me os autos CONCLUSOS.

 Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de fevereiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98496 Nr: 1058-81.2013.811.0040

 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: TEDY WENDELL PUVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé que, tendo em vista a juntada da petição e dos 

documentos de fls. 461 - 842, cuja exibição foi determinada na decisão de 

fl. 460, impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte 

requerente, através de seu patrono, para manifestação nos autos.

Sorriso, 27 de abril de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104933 Nr: 8000-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 104933

Vistos, etc.

Cuida-se de busca e apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de RODINEI DE SOUSA RIBEIRO, todos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial.

 A parte autora devidamente intimada conforme aviso de recebimento “AR” 

de fl. 49, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção com 

fulcro no artigo 485, II e III, § 1º do CPC, manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Sem delongas desnecessárias, ante a desídia da parte autora em deixar o 

feito parado por mais de 30 dias, a extinção da ação sem resolução do 

mérito se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso II e III, do Código de Processo 

Civil.

Custas e despesas processuais, se houver, pela parte autora, sem 

condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 Cumpra-se, expedindo-o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 19 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 179284 Nr: 8711-95.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO CESAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO 

SOUZA - OAB:13.298

 “Vistos, etc. Uma vez que a testemunha a ser ouvida nesta audiência 

(Mercê Cruz) não foi intimada, pois o mandado foi expedido indevidamente 

em nome de testemunha em relação à qual houve desistência do 

depoimento (Cleverson Rodrigues Machado), REDESIGNO o ato para o dia 

23 de maio de 2018, às 17h:45min, devendo a testemunha Mercê Cruz ser 

intimada para a solenidade. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedido o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h10min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei 

o presente termo.

Sorriso/MT, 25 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 157286 Nr: 7681-59.2016.811.0040

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDJM, DPDEDMG, DCMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Silveira Ladeia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 Vistos, e etc.

 Trata-se de ação de Busca e Apreensão de menor de caráter satisfativo 

com pedido de liminar proposta por Leda de Jesus Matias representada 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Eduardo Lopes Morais, aduzindo em síntese que após a separação de 

fato, as partes firmaram acordo referente a guarda da menor Denise Carla 

Matias Morais, ficando acordado que a infante ficaria sob a guarda do 

genitor, sendo resguardado o direito de visita a ser exercido de maneira 

livre pela genitora, porém a requerente nunca mais teve contato com a 

infante, eis que o requerido passou a dificultar a requerente de falar com a 

filha.

Entre um ato e outro, a parte autora, à fl. 96, informou que não possui 

interesse no prosseguimento do feito, pugnou pela extinção do feito sem 

resolução do mérito, por perda do objeto.

 É o relatório. Decido.

Sem delongas desnecessárias, analisando o feito, verifico a perda do 

objeto da demanda, sendo que a extinção da ação sem resolução do 

mérito se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 3.º, inciso 

I, da Lei Estadual n.º 7.603/2.001 e art. 128, § 5.º, inciso II, da Constituição 

Federal.

Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, arquivem-seos autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 Cumpra-se, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44922 Nr: 1859-70.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON FERNANDO MASSUQUETO, GELSO 

CONSTRUTORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a impugnação do executado com o objetivo de 

reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel sob matrícula nº 8531 do 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, situado na Rua dos 

Desbravadores nº 3620, Gleba Sorriso, neste município e anular a 

penhora realizada à fl. 73 nestes autos.Intimem-se as partes desta 

decisão, devendo os exequente se manifestarem, no prazo de 10 (dez) 

dias, quanto ao prosseguimento da execução, sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, III, do CPC.Certificado o trânsito em julgado desta 

decisão, no caso de haver registro da penhora na matrícula do imóvel, 

expeça-se mandado de levantamento de penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 163110 Nr: 11045-39.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANDRE TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605, OMAR KHALIL - OAB:11682, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6487

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 144640 Nr: 1202-50.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ALEXANDRE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que a carta de citação enviada a parte requerida foi 

devolvida pelo Correios com a observação: "mudou-se", por isso, 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerente para indicar 

o atual endereço da parte requerida.

Sorriso, 27 de abril de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005328-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI (RÉU)

ILSA INEZ MAFIOLETTI ALBERTI (RÉU)

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (RÉU)

WANDERLEI JOSE ALBERTI (RÉU)

JOSE AMADEU ASCOLI (RÉU)

JOSE AUGUSTO ASCOLI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

JUNTAR AOS AUTOS CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA DO 

IMÓVEL DADO EM GARANTIA PARA QUE SEJA LAVRADO O TERMO DE 
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PENHORA, NO PRAZO LEGAL.

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

Processo Número: 1001815-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. X. D. S. N. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 06 de JULHO de 2018, 

às 10:30 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000676-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELIZE SUELI GHIZZI GUOLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000676-66.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FRANCELIZE SUELI GHIZZI GUOLO VISTOS. 1. DEFIRO o 

pleito de Id 7993916; INTIME-SE a parte requerida para que indique a 

correta localização do bem. 2. No mais, em consonância ao artigo 3, § 9º, 

do decreto-lei nº 911/69, DEFIRO o pedido de restrição do veículo, via 

Sistema Renajud. Providencie o necessário. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001752-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 06 de JULHO de 2018, 

às 13 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001752-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (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 

para a citação da parte requerida, atentando-se que a diligência se dará 

em zona rural, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005889-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSOM GOFFI (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido, BEM COMO acerca do depósito efetuado pela 

parte Requerida.

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

Processo Número: 1001920-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. O. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos e, face a 

informação do Juízo Deprecante, que designei o dia 06 de JULHO de 2018, 

às 17 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001878-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO GONCALVES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 06 de JULHO de 2018, 

às 15 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002970-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILSON DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002970-91.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.323,96; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[CITAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO, Alimentos]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: KAROLINE NUNES DE SOUSA Parte Ré: 

EXECUTADO: RAILSON DE SOUZA SILVA VISTOS 1.) A execução de 

alimentos pelo rito da coerção pessoal (prisão civil) engloba as prestações 

vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da ação, bem como 

aquelas que se vencerem no curso da demanda (art. 528, § 7º, NCPC). 2.) 

Em detida análise ao feito, constata-se que o executado quitou tão 

somente as parcelas iniciais, permanecendo em débito com aquelas 

vencidas no curso da lide, estando atualmente segregado. 3.) Lado outro, 

verifica-se que no mandado de prisão civil encartado aos autos não 

constou de modo expresso a advertência de que o devedor ficaria 

obrigado também ao pagamento das prestações vencidas no curso da 

demanda; pelo contrário, houve a menção expressa de que pago o débito 

indicado na ordem judicial, poderia o executado livrar-se da prisão. 4.) 

Nesse contexto, manter o executado preso constituiria ato ilegal e 
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abusivo, pelo que determino a imediata expedição de alvará de soltura. 5.) 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se 

em prosseguimento ao feito, apresentando planilha atualizada do débito 

alimentar pendente. 6.) Na sequência, renove-se intimação do executado 

para pagamento do débito remanescente, no prazo de três, sob pena de 

renovação da ordem de prisão. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002970-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILSON DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002970-91.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.323,96; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[CITAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO, Alimentos]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: KAROLINE NUNES DE SOUSA Parte Ré: 

EXECUTADO: RAILSON DE SOUZA SILVA VISTOS 1.) A execução de 

alimentos pelo rito da coerção pessoal (prisão civil) engloba as prestações 

vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da ação, bem como 

aquelas que se vencerem no curso da demanda (art. 528, § 7º, NCPC). 2.) 

Em detida análise ao feito, constata-se que o executado quitou tão 

somente as parcelas iniciais, permanecendo em débito com aquelas 

vencidas no curso da lide, estando atualmente segregado. 3.) Lado outro, 

verifica-se que no mandado de prisão civil encartado aos autos não 

constou de modo expresso a advertência de que o devedor ficaria 

obrigado também ao pagamento das prestações vencidas no curso da 

demanda; pelo contrário, houve a menção expressa de que pago o débito 

indicado na ordem judicial, poderia o executado livrar-se da prisão. 4.) 

Nesse contexto, manter o executado preso constituiria ato ilegal e 

abusivo, pelo que determino a imediata expedição de alvará de soltura. 5.) 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se 

em prosseguimento ao feito, apresentando planilha atualizada do débito 

alimentar pendente. 6.) Na sequência, renove-se intimação do executado 

para pagamento do débito remanescente, no prazo de três, sob pena de 

renovação da ordem de prisão. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2830 Nr: 240-62.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDPEMPCL, JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para remeter ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independentemente de despacho Judicial, até posterior provocação da 

parte exequente, em cumprimento ao art. 3º da Ordem de Serviço nº 

02/2015, de 31/08/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113194 Nr: 4916-86.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

CARLOS ROBERTO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, VERONICA 

TEREZINHA ZIMPEL, EDILEUZA (EDILEIZA) LIMA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Rondonópolis/MT, devendo requerer o que entender de 

direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106321 Nr: 9389-52.2013.811.0040

 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: JIOVAM PAULO BALASTRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Certifico que até a presente data não houve qualquer manifestação da 

parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97069 Nr: 9069-36.2012.811.0040

 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: PLÍNIO ZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI, JANISCE APARECIDA BOSO 

SECCHI, JOSÉ EDEMIR GUARESCHI, MARIVETE LODI GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, ELIANE RITA POTRICH - OAB:7777/MS, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, do despacho a seguir transcrito: "VISTOS. 1- Inicialmente, 

DETERMINO as alterações necessárias para alteração processual, a fim 

de que passe a constar que o feito se trata de cumprimento de sentença, 

constando como exquente o i. advogado de fls. 515.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais. 3- Fica a 

parte executada desde já advertida de que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, 

além de honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 

1º, do NCPC. 4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). 5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo 

consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante 

(§2º, art. 523, NCPC). 6- Não sendo efetuado tempestivamente o 

pagamento e, apresentada a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os 

autos conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114965 Nr: 6331-07.2014.811.0040

 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): HILÁRIO RENATO PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/O, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134
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 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

Requerida, via DJE, de que foi redesignada a audiência para inquirição da 

testemunha na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de 

Cuiabá/MT, para o dia 15/07/2018, às 15:30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 188606 Nr: 3268-32.2018.811.0040

 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: EDMÁRIA DE OLIVEIRA CORREIA 

- OAB:16.041/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8.196

 Vistos.

1) Manifeste-se a parte autora em prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 dias.

2) Após, vista ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 177282 Nr: 7394-62.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BASSO, Edna Maria Renostro Basso, 

FABIO DEL CANALE VIZENTIM, Luiz Basso, ADELIA LICHINSKI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:10200/B, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 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$ 2.068,60 (dois mil, sessenta e oito reais e sesseta 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3731 Nr: 499-57.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSBDNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4.617

 VISTOS.

Trata-se de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial promovida 

por BANCO BRADESCO S/A, em face de MADEIREIRA SANTA BRÍGIDA 

DO NORTE LTDA, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 380/381 – carta AR), a parte exequente 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte exequente. Condeno a parte exequente ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87546 Nr: 7056-98.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI, ELISABETE BONFANTI 

TREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6.005A

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento integral do acordo, proposto por BANCO DE 

LAGE LANDEN BRASIL S/A, em face de SALETE BOMFANTI, 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, nos termos do art. 924, inciso 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 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93411 Nr: 4924-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MÁRIO GALVÃO IGNÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento integral da obrigação, proposta por PEDRO 

MÁRIO GALVÃO IGNÁCIO, em face de BANCO BMG S/A, todos 

qualificados nos autos.

A parte exequente foi intimada para requerer o que entender de direito, 

bem como que sua inércia seria entendida como cumprimento integral da 

obrigação e consequente extinção dos autos (fls. 242).

 Entre um ato e outro, a parte exequente não se manifestou quanto ao 

prosseguimento do feito.

Diante da integral satisfação do débito e inércia da parte exequente, 

JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111963 Nr: 3932-05.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO LEANDRO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - OAB:17646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A
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 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC, ficando contudo suspensa a cobrança, diante dos 

benefícios da AJG deferidos em favor do autor.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002143-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BARROS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/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: 1002143-12.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 20.669,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOSUE BARROS DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

previdenciária de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSUÉ BARROS DE 

ALMEIDA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende que o requerido 

seja condenado a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez. 

Para tanto, relata a parte autora que está acometida de doença que a 

impede de realizar suas atividades laborativas. É o relatório. Decido. Ab 

initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, 

via antecipação de tutela, a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido 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. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 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 perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Compulsando os 

documentos acostados aos autos, verifico que o autor encontra-se 

recebendo o beneficio de auxílio-acidente (Num. 12935313), não sendo 

necessária a tutela jurisdicional, uma vez que não resta caracterizada a 

ameaça ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 20761 Nr: 944-60.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IINDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos etc.

Oficie-se o INSS para que cumpra integralmente o comando judicial 

exarado à fl. 349, isto é, diante da concordância do exequente (fls. 

354-355), proceda-se com descontos, mensais, à folha de pagamento da 

parte autora, 10% (dez por cento) dos valores recebidos indevidamente, 

até a satisfação integral do crédito, que perfaz o montante de R$ 

14.499,24.

Ademais, intime-se procurador da parte exequente para que proceda com 

o depósito judicial da quantia R$ 971,26.

Com o depósito, proceda-se a Senhora Gestora com a transferência dos 

valores através de GRU, observando os dados apresentados à fl. 350.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 4281-81.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS NORTE 

ACU LTDA, PAULO CEZAR PARAZZI, LEDI MARIA LIBRELOTTO 

TABORDA, SEBASTIÃO TRANALI MENDONÇA, SILVANO BRAZ, EDISON 

PARAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

101-102, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

No que toca os honorários advocatícios, mantenho o valor inicialmente 

fixado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 7514-13.2014.811.0040

 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: ERIVELTON TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim homologo o laudo pericial e os cálculos de fls. 282-283 e 

determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição 

de RPV, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, dos referidos 

valores, bem como dos honorários advocatícios fixados no Acórdão à 

fl.78-vº (2% sobre o valor da condenação). No mais, nos termos da 

sentença de fl. 46-vº, intime-se o requerido para que reajuste os 

vencimentos atuais do exequente, na porcentagem indicada pelo perito 

judicial às fls. 374, item “a” (5%), eis que decorrente da diferença 

encontrada na conversão de cruzeiro real em URV. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 129579 Nr: 5107-97.2015.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 
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Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MELANI DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim homologo o laudo pericial e os cálculos de fls. 383-385 e 

determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição 

de RPV, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, dos referidos 

valores, bem como dos honorários advocatícios fixados no Acórdão à fl. 

218.No mais, nos termos da sentença de fl. 140, intime-se o requerido 

para que reajuste os vencimentos atuais do exequente, na porcentagem 

indicada pelo perito judicial às fls. 366, item “3” (0,06%), eis que 

decorrente da diferença encontrada na conversão de cruzeiro real em 

URV. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98876 Nr: 1472-79.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A REVOLUÇÃO DE TECIDOS LTDA, JOSÉ 

DOMINGOS XAVIER ( CP C'digo 15912), ADRIANE RIBEIRO XAVIER DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

53 e 55, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com a devolução dos valores penhorados (fls. 48-49) à conta 

da parte executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 42778 Nr: 5578-94.2007.811.0040

 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: CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

173 e 176, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 173.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 50004 Nr: 355-92.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PRAXEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

195-196, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 195.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RAMOS DE ALMEIDA (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 16 de MAIO de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004149-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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)

 

Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, 

seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte recorrida do recurso interposto no ID. 12464957, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004402-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico ainda, que o recurso inominado do ID 12537231 foi interposto 

TEMPESTIVAMENTE, e que a parte recorrente requereu a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as 

despesas processuais. Em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou 

Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar 

contra razões no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004845-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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JORGE RENATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (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)

 

Certifico ainda, que o recurso inominado (Id. 12547909), foi interposto 

TEMPESTIVAMENTE, bem como o preparo se encontra regularizado. Em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002804-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002804-25.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ALEKSANDRO DIAS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros contra 

sentença dos autos. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

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

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua vez, assim trata dos 

embargos declaratórios: 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; Alega o reclamada/embargante que houve omissão quanto ao 

pedido de aplicação da Súmula 385 do STJ. Com efeito, verifico que a 

sentença foi omissa no que se refere a tal ponto, assim, acolho os 

presentes embargos, a fim de que seja modificada a sentença prolatada e 

julgado improcedente o pleito de indenização por danos morais em virtude 

de inscrição indevida. No momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a 

parte autora outras inscrições preexistentes, conforme demonstram os 

documentos juntados na inicial. Tal entendimento já está consolidado na 

súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência 

das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO 

PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

- EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO 

STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor 

ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a 

preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, 

descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

DISPOSITIVO Face ao exposto opino pelo ACOLHIMENTO dos Embargos 

de Declaração, dando-lhe provimento para retificar o dispositivo da 

sentença, que passará a ser redigido da seguinte forma: “Ante o exposto, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a 

retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95.” Submeto à apreciação 

do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 20 de março 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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003698-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEMAR DO NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico ainda, que o recurso inominado foi interposto 

TEMPESTIVAMENTE, e que a parte recorrente requereu a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as 

despesas processuais. Em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou 

Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar 

contra razões no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHEROLA NASCIMENTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Certifico ainda, que o recurso inominado (Id. 12461647), foi interposto 

TEMPESTIVAMENTE, bem como o preparo se encontra regularizado. Em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 179 de 573



de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006365-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MACHADO DE MENEZES SLOBODA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSA CORREA XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

VERA LUCIA MACHADO DE MENEZES SLOBODA Parte Ré: REQUERIDO: 

ELSA CORREA XAVIER Tendo em vista certidão constante no Id. 

12922984, intime-se a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, III, do NCPC). Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-26.2015.8.11.0040

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:

GUSTAVO GUERRIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: GUSTAVO 

GUERRIERI Em princípio, incumbe à parte reclamante a indicação do 

endereço da parte reclamada: Lei n. 9.099/95, art. 14, §1º, I. A pesquisa 

de endereços pelo Poder Judiciário somente é possível em hipóteses 

excepcionais, é dizer, quando a parte interessada demonstrar que 

esgotou os meios disponíveis para localizar a parte adversa. Com efeito, 

são diligências que extrapolam a precípua função de entrega da prestação 

jurisdicional, sendo certo que, em tempos de duração razoável do 

processo, as partes também possuem obrigações a cumprir em prol da 

celeridade processual. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial é 

pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO CONVÊNIO 

INFOJUD. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. NÃO CONFIGURADO. 1 - Insurge-se 

a Agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de consulta ao 

Infojud, a fim de obter o endereço atualizado da parte ré. 2 - A requisição 

de informações a órgãos públicos pelo Judiciário, visando à localização do 

endereço do devedor para fins de citação, é providência admitida 

excepcionalmente, justificando-se tão somente na hipótese de o 

requerente comprovar ter esgotado todos os meios à sua disposição, o 

que não restou configurado nos autos. Precedentes desta Corte. 3 - Para 

que se configure a excepcionalidade é indispensável que o credor, antes 

de postular o auxílio ao Judiciário, cumpra uma série de diligências e que 

estas resultem inexitosas. Dentre as diligências a cargo do Exequente, 

destacam-se: pesquisa nas Juntas Comerciais, pesquisa no site 

telelistas.net; expedição de ofícios diretamente às concessionárias de 

serviço público, empresas e autarquias públicas, como, por exemplo, 

empresas de telefonia móvel e fixa, CEG, Light, DETRAN, etc. 4 - No caso 

dos autos, a Agravante apenas tentou citar, sem êxito, o devedor no 

endereço indicado na inicial, requerendo em seguida a consulta ao Infojud. 

Assim, a credora não se desincumbiu de seu ônus processual; não 

demonstrou que realizou as diligências possíveis e disponíveis, visando à 

obtenção do atual endereço da parte executada. 5 - Agravo de 

instrumento não provido. (AG nº 201500000032287/RJ, 5ª Turma 

Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Marcus Abraham. j. 08.06.2015). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

RÉU CITADO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS 

ESGOTADAS. CONSULTA NO BACEN JUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. 

CABIMENTO. 1. Exauridas todas as diligências possíveis para localização 

do endereço do executado, torna-se cabível a consulta no sistema Bacen 

Jud para obter tais informações, eis que admitida apenas em situações 

excepcionais. 2. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 

20150020087150 (880903), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria de 

Lourdes Abreu. j. 18.06.2015, DJe 17.07.2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CITAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. BACEN JUD. 

Embora possível o deferimento do pedido de consulta por meio do sistema 

Bacen Jud, necessário que esteja comprovado o esgotamento das 

diligências realizadas pela parte agravante no sentido de localização do 

endereço da parte agravada para tentativa de regular citação, o que, no 

caso concreto, não foi procedido, tanto que o julgador determinou fossem 

consultadas AES SUL, CORSAN e COMUSA. SEGUIMENTO NEGADO. 

(Agravo de Instrumento nº 70066407628, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. j. 09.09.2015, DJe 10.09.2015). No 

caso em crivo, não obstante, a parte reclamante demonstrou que realizou 

diligências para localizar a parte reclamada, além do que o prazo de 

tramitação do feito sem efetivação da citação, autoriza a presunção de 

que esgotou todos os meios a seu alcance para viabilizar o 

prosseguimento do feito. Diante disso, DEFIRO as diligências postuladas 

no Id. 118456749, para fins de pesquisa de endereço da parte reclamada 

junto aos sistemas eletrônicos disponíveis, quais sejam, BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD e SIEL. Consigno que os três primeiros sistemas 

exigem o CPF da parte, ao passo que o último exige o nome da genitora. A 

parte reclamante deverá indicar esses dados, acaso inexistentes nos 

autos, em 05 (cinco) dias, sob pena de restar preclusa a diligência 

(havendo tais dados nos autos, não há necessidade de manifestação no 

prazo assinalado). Intime-se a parte reclamante. Juntados os resultados 

das diligências, renove-se a intimação para ditar os rumos do feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002060-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZENOBIA ELISABETH PIRAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FERREIRA CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

ZENOBIA ELISABETH PIRAN Parte Ré: EXECUTADO: ALEX SANDRO 

FERREIRA CANDIDO I - Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - 

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se eventuais indicações da parte 

exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, determino a inserção em veículos cadastrados em nome da 

parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos da 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o executado da 

penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias 

de sua intimação, a exequente poderá manifestar intenção de que o bem 

fique depositado em poder do executado, na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá a exequente apresentar 

atualização do cálculo do montante devido, bem como a avaliação do 

veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – Efetivada a penhora, a 

Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Consigno que o oferecimento de embargos está condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição de certidão nos termos do 

art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a requerimento expresso 

da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte credora 
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para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002077-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE LIMA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: JUCILENE LIMA RODRIGUES I - Cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear 

bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no 

prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do débito, observando-se eventuais indicações 

da parte exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora 

“on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 

da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, determino a inserção em veículos cadastrados em nome da 

parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos da 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o executado da 

penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias 

de sua intimação, a exequente poderá manifestar intenção de que o bem 

fique depositado em poder do executado, na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá a exequente apresentar 

atualização do cálculo do montante devido, bem como a avaliação do 

veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – Efetivada a penhora, a 

Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Consigno que o oferecimento de embargos está condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição de certidão nos termos do 

art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a requerimento expresso 

da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte credora 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR TONINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010437-70.2014.8.11.0040 REQUERENTE: JAIR TONINE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A I - 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. II - 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 (NCPC, art. 525, caput). III - Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. IV - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000154-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MACHADO MARTINS (EXECUTADO)

JOSE MARIO FAVA (EXECUTADO)

J. M. F. MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000154-68.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: INCOMAR - BENEFICIAMENTO 

DE MADEIRAS LTDA - EPP EXECUTADO: J. M. F. MADEIRAS LTDA - ME, 

IGOR MACHADO MARTINS, JOSE MARIO FAVA I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. Jacob Sauer Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO RODRIGO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000158-08.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ABILIO RODRIGO LOPES I - Não 

acostado ao feito qualquer cártula com força executiva (art. 18, I, da Lei n. 

5.474/68), recebo a inicial como reclamação. II - Retifique-se a autuação 

dos autos, passando a tramitar como processo de conhecimento. III - 

Designe-se audiência de conciliação, após, cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante. 

Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. Jacob Sauer Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000189-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR JUNIOR DANTAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000189-28.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: CLAUDINEI REIZ EXECUTADO: 

OSMAR JUNIOR DANTAS DE SOUZA I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens 

à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo 

acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. Jacob Sauer Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011147-56.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISANIEL FONSECA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO OAB - MT0010276A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011147-56.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MOISANIEL FONSECA ALVES Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. 

Intime-se a parte reclamante para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste 

acerca do cumprimento da obrigação informado no ID 7263308. Após, 

renove-se a conclusão. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. Jacob Sauer Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

MARINEIVA HOFFMANN - ME Parte Ré: EXECUTADO: ROSENILDA GARCIA 

Não acostado ao feito qualquer cártula com força executiva (art. 18, I da 

Lei n. 5.474/68), recebo a inicial como reclamação. Providencie-se o 

agendamento da audiência de conciliação via Sistema PJE e, após, cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

reclamante.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001384-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CRUZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1001384-48.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: JOELMA CRUZ NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Forte 

no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - 

pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RICARDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1001412-16.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: CLEBER RICARDO SOARES REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, 

III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 
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Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001373-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1001373-19.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: TATIANA WEBER REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - 

pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010703-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZIA BATISTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR STEFFLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010703-86.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 32.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARIZIA BATISTA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: MOACIR STEFFLER I - Nos termos do 

art. 536 e art. 525 do NCPC, intime-se a parte executada para cumprimento 

da obrigação de fazer constante na sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Fixo multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de 

descumprimento. II – O prazo para impugnação correrá do decurso do 

prazo assinalado no item anterior, independentemente de nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). III - Decorrido o prazo acima sem cumprimento, o 

que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para requerer o 

que de direito, sob pena de extinção. SORRISO, 26 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002209-60.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 35.200,00; 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: 

PATRICIA RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. I - Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC, 

ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele 

dispositivo. SORRISO, 26 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERONICE PEREIRA DOS SANTOS (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 DECISÃO Processo: 

1001547-96.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 35.200,00; 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: 

GERONICE PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo. II – Com manifestação, retornem os autos 

conclusos. Decorrido o prazo acima sem manifestação, arquive-se. 

SORRISO, 26 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002079-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANDYALA NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002079-02.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NANDYALA NEVES DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 
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art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 26 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002113-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYMYSON SOUSA AIRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002113-74.2018.8.11.0040; 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: GLEYMYSON SOUSA AIRIS Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS I - Em que pese a 

argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este magistrado que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de hipossuficiência do 

reclamante, bem como a facilidade de a parte reclamada comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 26 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito 

Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002124-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA ESQUIAPATI OAB - SP384530 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002124-06.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 32.251,78; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[ESBULHO / 

TURBAÇÃO / AMEAÇA, COMODATO, PERDAS E DANOS, LIMINAR]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: ELIZANDRA TEIXEIRA Parte Ré: RÉU: 

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA I - Em que pese a argumentação 

da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a inicial não 

são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 26 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito 

Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010539-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA BOLLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010539-24.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 8.329,01; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: NATALINA BOLLIS Preliminarmente à análise do pedido 

constante no Id. 11190979, intime-se a exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, comprove a qualidade de sócio/proprietário da executada 

junto à empresa que pretende a despersonalização. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. SORRISO, 26 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011236-16.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D S DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIARA CRISTINA GOMES VILELA OAB - GO32759 (ADVOGADO)

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011236-16.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 25.340,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MOISES DE PAULA Parte Ré: REQUERIDO: D S DE OLIVEIRA 

DISTRIBUIDORA - ME I - Retifique-se o registro do feito, para que passe a 

constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º). III – O 

prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item 

anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou 

nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V – Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. VI – Decorrido o prazo acima sem 

cumprimento, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

sob pena de extinção. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. Jacob Sauer Juiz 

de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011005-52.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR JOSE ESMOZISKI (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011005-52.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.403,73; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: VILMAR JOSE ESMOZISKI I - Retifiquem-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. Jacob Sauer 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004814-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JT DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004814-42.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LARISSA INA 

GRAMKOW Parte Ré: REQUERIDO: JT DA COSTA & CIA LTDA - ME 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e imateriais em que 

relata a parte autora que no dia 25 de outubro de 2014, às 9 horas e 33 

minutos, a funcionária doméstica que reside nos fundos do seu 

estabelecimento escutou o alarme do escritório disparar, tendo ido 

rapidamente até a porta da frente, percebendo que a mesma estava 

aberta e que havia marca de barro de chinelo no piso. Afirma que a 

mesma rapidamente trancou a porta com o indivíduo lá dentro e correu 

chamar sua filha que também trabalha no escritório. A mesma de pronto 

ligou para a reclamada, informando que havia sido furtado o escritório e 

que o suspeito estava lá dentro. Logo após a funcionária ligou para a 

reclamante, que rapidamente chegou ao escritório, porém o suspeito já 

tinha conseguido fugir, levando um Notebook Dell Inspiron. Após todos 

esses fatos a requerida ainda não havia chegado ao local, tendo 

demorado mais de 13 minutos para chegar. Afirma que o serviço não foi 

adequadamente prestado e que a requerida é responsável pelo furto 

ocorrido. Diz que apesar do alarme disparar o colaborador da requerida 

restabelecia o alarme que voltava a disparar, situação que perdurou 

necessitando onze intervenções. Requer a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.800,79, 

correspondente ao computador furtado e danos morais no valor 

equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. A requerida contesta informando 

que a pretensão autoral formulada é despida de fundamento fático e 

jurídico. Diz que não houve falha na prestação dos serviços, muito menos 

transtorno moral. Afirma que houve deslocamento de agentes para 

atendimento, de modo que não há que se falar em omissão ou negligência. 

Constatada a porta aberta, os agentes guarneceram o local e sugeriram a 

comunicação imediata à Polícia Militar. Diz que o deslocamento entre o 

evento danoso e a chegada do agente durou 10 minutos, e da ligação da 

funcionária da requerida durou cerca de 5 minutos. Diz que atua com 

sistema de prevenção, de maneira a coibir a ação de marginais e não a 

inocorrência de delitos. Diz que a nota do notebook é de data posterior ao 

evento, de modo que impugna a mesma. Pugna pela improcedência da 

demanda. O próprio contrato menciona na descrição do objeto “o 

monitoramento eletrônico consiste na utilização de sensores, sirenes e 

Central de Alarme. A mesma possui um discador codificado que na 

ocorrência de violação nas dependências da contratante, aciona a linha 

telefônica, efetuando a discagem automática para o centro de operações 

localizado na sede da contratada, registrando o local e hora da 

ocorrência. Imediatamente o operador central transmitirá mensagem 

codificada ao agente tático-móvel que se encaminhará ao local onde foi 

violado o patrimônio da contratante, a fim de impedir e inibir a ação 

criminosa”. Entendo que o serviço de monitoramento eletrônico prestado 

pela reclamada à reclamante não caracteriza obrigação de resultado, mas 

sim de meio. Isso significa que a empresa tem o dever de ser diligente e 

empreender esforços para evitar dano ao patrimônio da contratante. Nas 

obrigações de resultado, como se percebe da própria denominação, 

importa o resultado pretendido; nas obrigações de meio, entretanto, é 

preciso apurar se o devedor empregou boa diligência no cumprimento da 

obrigação, não importando o resultado de sua ação ou omissão. Diz-se 

que a obrigação é de meio quando o devedor promete empregar seus 

conhecimentos, meios e técnicas para a obtenção de determinado 

resultado, sem no entanto responsabilizar-se por ele. É o caso, por 

exemplo, dos advogados, que não se obrigam a vencer a causa, mas a 

bem defender os interesses dos clientes; bem como o dos médicos, que 

não se obrigam a curar, mas a tratar bem os enfermos, fazendo uso de 

seus conhecimentos científicos[1]. Assim, a empresa contratada não pode 

ser responsabilizada, objetivamente, por qualquer furto ou roubo ocorrido 

na propriedade do contratante. Será responsável, apenas, quando houver 

falha na prestação desses serviços, sendo sua responsabilidade 

considerada subjetiva. Os serviços de monitoramento de alarmes são 

preventivos e visam inibir a atuação de meliantes, não podendo as 

empresas de monitoramento garantir o resultado de não-ocorrência de 

furtos, roubos ou danos ao patrimônio de seus clientes, pois eventuais 

danos ao patrimônio do contratante ocasionados por terceiros, e que se 

utilizam das mais variadas formas para burlar o esquema de segurança 

elaborado Acerca do assunto, pertinente citar o Ilustre doutrinador Sílvio 

de Salvo Venosa (Direito Civil: Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2004) que, ao 

conceituar “obrigação de meio”, cita o exemplo de uma “hipótese de um 

contrato de segurança, feito hoje por várias empresas especializadas, 

para proteger o patrimônio e a incolumidade pessoal. A avença não 

assegura que o patrimônio e as pessoas sejam sempre preservados, mas 

a empresa de segurança compromete-se a usar todos os meios 

necessários para que isso ocorra.” Desta forma, a empresa requerida 

somente responderia pelos danos decorrentes do furto caso houvesse 

falha na prestação de serviços, o que não restou demonstrado no 

presente caso. Existindo falha na prestação de serviços, cabe a 

responsabilização da ré pelos danos materiais sofridos pela autora. 

Assim, no caso dos autos, entendo que não houve falha na prestação de 

serviços, pois embora haja discordância entre o tempo que o apoio tático 

móvel levou para chegar até o local – a autora afirma que levou 13 minutos 

enquanto a reclamada diz que foram 10 minutos – tenho que não há como 

se garantir que se a resposta fosse em 5 minutos o furto seria evitado. 

Furtos como os tais, onde há o arrombamento e o furto de um equipamento 

único, no caso um notebook, podem levar pouquíssimos minutos. Saliento, 

ademais, que não considero o tempo acima referido demasiado, levando 

em consideração ainda que entendo não ser atribuição da requerida 

adentrar no imóvel detendo o sujeito invasor, mas sim guarnecer o local 

violado para que novos infortúnios não venham a acontecer. O trabalho da 

requerida é preventivo, e visa inibir que furtos e roubos aconteçam, 

entretanto caso o mesmo já tenha acontecido e o elemento suspeito esteja 

no imóvel, o ideal é pedir apoio das forças de segurança pública, que 
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possuem capacidade técnica para lidar tais situações. Face o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da demanda. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Togado. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga [1] GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 

2: teoria geral das obrigações. 10 ed. São Paulo. Saraiva, 2013, ps. 

191-92. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004922-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLUCIO FLORINDO FERREIRA (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: 

1004922-71.2017.8.11.0040; 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: ANDERLUCIO FLORINDO FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

ANDERLUCIO FLORINDO FERREIRA, que recentemente deparou-se com 

uma inscrição indevida em seu nome, tendo o seu acesso ao crédito 

limitado. Diz desconhecer a inscrição no valor de R$168,73 com relação 

ao contrato 0224884169. Requer a declaração de inexistência do negócio 

jurídico e a declaração de inexigibilidade da dívida cobrada, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

A requerida afirma ter havido regular contratação e prestação de 

serviços, sendo a inscrição realizada exercício regular de direito. Afirma 

que houve pagamentos que cessaram sem qualquer explicação. Discorre 

acerca das modalidades de contratação possíveis. Cita a possibilidade de 

fraude. Pugna pela aplicação da súmula nº385 do STJ e pela 

improcedência da demanda. Primeiramente, refuto a preliminar de inépcia 

da petição inicial, pois o artigo 319 do NCPC não traz como requisito 

indispensável a juntada de comprovante de endereço Pois bem, quanto ao 

mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Ainda, plenamente aceitável a contratação 

verbal, mas a mesma deve ser provada com o mínimo de elementos, o que 

não ocorreu nos autos. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 
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nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente e ativa quando da inscrição ora 

impugnada, o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito de R$168,73 com relação ao contrato 0224884169, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 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, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004959-98.2017.8.11.0040; 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: MARCELO JOSE BISPO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais em que relata a parte autora, 

MARCELO JOSÉ BISPO DE OLIVEIRA, que teve seu nome inscrito nos 

cadastros restritivos de crédito por débito no valor de R$144,79 com 

relação ao contrato 0296175145 o qual desconhece, pois não tem dívida 

em aberto com a ré. Requer a declaração de inexistência de débitos, 

condenando a requerida a pagar danos morais em valor equivalente a 40 

salários mínimos. A requerida contesta sustentando ter havido regular 

contratação, e junta telas do sistema que supostamente provam a mesma. 

Diz que há gravação que consta o aceite da parte autora do plano 

ofertado. Diz que a modalidade pré-paga não possui contrato escrito. 

Pugna pela improcedência da demanda. A requerente alega desconhecer 

o contrato em questão, enquanto a requerida alega que a linha telefônica 

foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas de sistema 

geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição 

negativa carece de legitimidade. Ademais, as telas juntadas são de difícil 

visualização, estando borradas o que dificulta a leitura. No áudio juntado, 

ainda, não há conclusão da contratação, pois além do mesmo ter sido 

cortado antes da finalização, de modo que não é possível afirmar ter sido 

a contratação finalizada e nem mesmo ser a autora a interlocutora, pois 

não houve a confirmação de nenhum dado pessoal durante a gravação. 

Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Poderia a 

requerida ter juntado cópia de contrato ou ao menos gravação completa e 

clara da ligação telefônica onde supostamente a parte teria contratado os 

serviços. Se houve fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, 

certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que 

possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal 

burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de manter nos mesmos 

dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome 

da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 
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serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao credor nem enriquecimento sem causa ao 

devedor, considerando que apesar da inscrição impugnada ser a primeira, 

possui a parte autora inscrição posterior, realizada por Móveis Gazin, o 

que demonstra que seu nome não é tão imaculado quanto saliente ser. 

Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração de 

inscrição preexistente, o que afastaria a condenação por danos morais. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito com relação ao contrato nº 

0296175145 no valor de R$144,79, determinando a baixa definitiva do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida 

ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 26 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, 27 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005170-37.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: JESSICA WALKER RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, JÉSSICA 

WALKER RODRIGUES DA SILVA, que foi até uma loja efetuar uma compra, 

mas no momento em que precisou efetuar um crediário constatou que seu 

nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a 

aquisição almejada. Diz desconhecer a dívida no valor de R$166,69 com 

relação ao contrato 02552600520. Afirma que não houve notificação 

prévia da inscrição realizada. Requer: a) a procedência da demanda para 

que seja declarada a inexigibilidade do débito; b) condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. 

A requerida sustenta ser inepta a petição inicial por não estar instruída 

com comprovante de residência em nome do autor. Relata que o débito é 

regular e que a venda dos serviços ocorreu por meio de televendas, não 

havendo, portanto, contrato físico assinado. Discorre acerca da validade 

das telas sistêmicas como meio de prova. Pugna pela improcedência da 

demanda. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. O art. 319 do CPC não traz o comprovante de 

endereço como requisito indispensável para o recebimento da petição 

inicial, sendo suficiente a indicação da residência do autor. Pois bem, 

quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 
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serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. . Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de 

reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal 

inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme demonstram os documentos juntados na inicial. Tal entendimento 

já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito R$166,69 com relação ao contrato 02552600520, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 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, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE BARROS CAMPOS (REQUERIDO)

MARTA BRIGITTE SEBASTIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: DIONE 

BARROS CAMPOS, MARTA BRIGITTE SEBASTIAO Trata-se de reclamação 

proposta por MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP em face de DIONE 

BARROS CAMPOS e MARTA BRIGITTE SEBASTIÃO, relata a reclamante 

que é credora dos reclamados na quantia de R$ 1.190,87 (um mil cento e 

noventa reais e oitenta e sete centavos), representada no cheque 

constante no Id. 6149395. Citadas as partes reclamadas (Ids. 12326675 e 

12492095), 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. As partes reclamadas foram citadas nos dias 

05.03.2018 e 07.03.2018 respectivamente, 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. 12665562) 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 pelo cheque juntado no Id. 6149395, que mesmo sem força 

executória, servem como provas. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, para o efeito de condenar a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 1.190,87 (um mil cento e noventa reais e oitenta 

e sete 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005137-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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 Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIZANGELA ALVES BEZERRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação proposta por ELIZANGELA 

ALVES BEZERRA em face de BANCO BRADESCO S.A. Alega a 

reclamante que não possui relação jurídica com a reclamada, e ainda 

assim foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, sendo aquela relativa a suposto débito com a reclamada. 

Por tais fatos postula pela declaração de inexistência de débito e pelos 

danos morais experimentados. Audiência de conciliação restou inexitosa 

(Id 12528292). Em contestação a reclamada alega preliminarmente o 

indeferimento da inicial, arguindo sobre a ausência do comprovante do 

endereço em nome do reclamante, bem como o extrato de negativação 

apresentado não ser proveniente de sistema oficial do SPC ou SERASA. 
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No mérito, aduz legitimidade da restrição, pois há débitos provenientes de 

obrigações assumidas pelo reclamante, relacionados a conta corrente e 

que os deixou de adimplir. Quanto ao dano moral, alegou falta dos 

pressupostos do dever de indenizar, postulando pela improcedência da 

demanda. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, 

do NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em audiência. 

Preliminarmente, insta salientar que a arguição quanto a ausência de 

comprovante de endereço não merece guarida, uma vez que há nos autos 

comprovante em nome daquela (Id. 10154528). Ainda, não merece 

prosperar a preliminar arguida quanto extrato de negativação, sendo que o 

comprovante de inscrição juntado pela reclamante demonstra ser 

proveniente do sistema do SPC (sistema de proteção ao crédito), portanto 

documento legítimo para a proposição da presente demanda. A questão 

central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por 

parte da reclamada. Nesse particular não se pode perder de vista o 

disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) As controvérsias nesta demanda residem 

na existência de relação jurídica entre as partes e na inclusão do nome do 

reclamante indevidamente ao cadastro de inadimplentes. Acresça que há 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, desta 

feita, certo é que a reclamada não demonstrou nos autos a regular 

prestação de serviços, uma vez que em contestação alega existência de 

negócio jurídico entre as partes, porém não comprovou tal afirmação. 

Ocorre, que na condição de grande empresa financeira, singela seria tal 

comprovação, bastando que se juntasse contrato assinado pela 

reclamante, relativo a contratação de seus serviços e demais documentos 

que justificasse o débito impugnado. Assim, não comprovada a relação 

jurídica pela reclamada, bem como a legitimidade dos débitos cobrados, 

reputo por inexistente aquela e indevida a cobrança do débito. Doravante, 

passo a analise apenas em relação aos danos morais. Nessa toada, a 

resolução passa pela consideração da responsabilidade objetiva da 

reclamada no caso em tela. É dizer, a responsabilidade da demandada 

dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a demonstração da 

conduta ilícita, do dano e do nexo causal. A conduta ilícita da reclamada 

está demonstrada na documentação que acompanha a inicial (Id. 

10154513), porquanto levou o registro em cadastro de restrição ao crédito 

o nome do reclamante, sem que este tenha dado causa a tal ação. O dano 

moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou 

decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante 

tranquila orientação jurisprudencial: Recurso Inominado nº 

0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: 

OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS 

– SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE 

CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

entre as partes, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da 

verossimilhança das alegações autorais. Cópias de telas de sistemas de 

informática são insuficientes para comprovar a existência da relação 

jurídica entre as partes, visto que apócrifos e sem certificação técnica. O 

prestador de serviços deve ser cauteloso e observar a Função Social do 

Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com os 

efeitos de suas negociações. Havendo fraude na celebração de 

contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O fornecedor ou 

prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 

179.301/SP). 4. No caso concreto, a condenação em indenização por 

danos morais, no valor de R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e 

repressor (STF RE 447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite à reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, 

todavia, na demonstração de tais excludentes. Nesses termos, tenho por 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de: a) declarar inexistência dos 

débitos impugnados, devendo a parte reclamada cancelar os registros 

junto aos cadastros de proteção ao crédito; b) condenar a parte 

reclamada ao pagamento em favor da reclamante, a título de danos morais, 

do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), considerando-se como tal a data do registro indevido. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010665-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

MAURICIO DA SILVA ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S/A I - A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 4371922), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela 

parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do 

FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005602-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA DA SILVA FILMAGENS E EVENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005602-56.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CITAÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDA PEREIRA DE 

LIMA Parte Ré: REQUERIDO: SHEILA DA SILVA FILMAGENS E EVENTOS 

EIRELI - ME I – Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 

9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id 

12939451), NÃO RESOLVO o mérito. II – Cancelo audiência designada no 

Id. 12223590. III – Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

IV - Publique-se. Registre-se. Arquive-se. SORRISO, 27 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005028-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA LIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005028-33.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FABRICIA LIMA DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a 

reclamante FABRÍCIA LIMA DE ARRUDA que firmou contrato de prestação 

de serviços educacionais com a reclamada UNIÃO SORRISENSE DE 

EDUCAÇÃO SORRISENSE no ano de 2013, para graduação no curso de 

Direito, firmando contrato de financiamento estudantil (FIES). Refere que 

realizou empréstimos de alguns livros da biblioteca, e devido a atrasos na 

devolução, houve a geração de multa. Refere que, entretanto, o valor 

cobrado estava exorbitante, com cobranças absurdas. Afirmou estar 

impedida de acessar o portal do aluno, o que lhe prejudica em demasia, 

visto que não conseguiu protocolar a segunda fase do TCC. Requereu: a) 

tutela antecipada para que pudesse realizar matrícula e ter acesso ao 

portal do aluno; b) a intimação da instituição para que demonstre como a 

dívida chegou ao valor de R$1.700,00; c) caso constato o débito, seja o 

valor parcelado em 10 vezes. Foi deferida a tutela de urgência para efeito 

de determinar a imediata suspensão da cobrança impugnada, 

determinando o desbloqueio do acesso ao portal acadêmico e a extensão 

do prazo para entrega das atividades virtuais em no mínimo 7 dias após o 

desbloqueio. A requerida contesta informa que deixar de matricular o 

aluno inadimplente é um direito da IES. Refere que a autora possui 88 

multas da biblioteca, sendo estas desde outubro de 2015, que 

corresponde ao valor de R$1.643,20. Atualmente, existem outras 5 multas, 

que não estavam incluídas no acordo feito, mais as mensalidades de 

outubro a dezembro de 2017. Aduz que os débitos em aberto totalizam 

R$5.544,02. Pugna pela improcedência da demanda e formula pedido 

contraposto de pagamento do valor devido. Não resta dúvida que a autora 

não agiu conforme o esperado - visto que a mesma não nega o atraso na 

entrega dos livros - principalmente de um estudante Universitário, sendo 

razoável supor-se que privou outros alunos de consultarem as obras que 

demorava a devolver, maculando todo o sistema de empréstimo inerente a 

uma biblioteca de uma universidade. E, sendo assim, é legal a estipulação 

de multa pela não entrega de livro retirado da biblioteca. No entanto 

verifico haver excesso no valor cobrado, pois os documentos acostados 

aos autos pela própria requerida demonstram que o valor em aberto, em 

30/12/2017 era de R$1.217,62, valor que entendo devido. Vale ressaltar, 

ademais, que não se pode exigir prova escrita da universidade, com 

assinatura do aluno que comprove o atraso na entrega. Ora, todos 

sabemos que os sistemas das bibliotecas atualmente são informatizados, 

não sendo plausível exigir que se retroceda ao tempo em que cada 

empréstimo possuía uma ficha física em que o retirante assinava ao lado 

da data da retirada e devolução. Assim, como a aluna confirma os 

atrasos, caberia à mesma comprovar que não estão certas todas as 

cobranças efetuadas e que não estava mais com os livros nos dias em 

que a universidade demonstra que a mesma estava, o que não fez. 

Quanto a alegação da universidade de que a autora deve as mensalidades 

dos três últimos meses do ano de 2017, não vislumbro como pode tal 

débito ter sido gerado, pois a mesma demonstra ser possuidora de bolsa 

integral do programa FIES, de modo que declaro inexigível a cobrança de 

tais mensalidades. Considero também que sendo a aluna beneficiária de 

bolsa através do FIES de 100% do custo da mensalidade, não possui a 

mesma condições para arcar com o pagamento das multas em sua 

totalidade em única parcela, de modo que atendo ao pedido para que o 

valor seja parcelado em 10 parcelas mensais e sucessivas de R$121,76, 

devendo ser enviado à autora boletos para pagamento dos mesmos, 

comprovando-se o recebimento dos mesmos, tendo a primeira parcela 

vencimento em no mínimo 30 dias após a data da publicação da presente 

sentença. Nos demais termos, confirmo a medida liminar deferida, 

entendendo que não poderia a parte requerida ter limitado o acesso da 

estudante ao Portal Acadêmico em virtude do débito, nos termos do artigo 

6º, §1º da Lei nº 9.870/99. Ante o exposto, opino por julgar improcedente 

o pedido contraposto e procedente a demanda, declarando como devido o 

débito de R$1.217,62, o qual deve ser parcelado em 10 parcelas mensais 

e sucessivas de R$121,76, devendo ser enviado à autora boletos para 

pagamento dos mesmos, comprovando-se o recebimento dos mesmos, 

tendo a primeira parcela vencimento em no mínimo 30 dias após a data da 

publicação da presente sentença. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 26 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, 27 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004999-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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: 

1004999-80.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.113,89; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: JOAO FERREIRA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a 

parte autora, JOÃO FERREIRA LIMA, que recentemente ao tentar efetuar 

um cadastro para abertura de crediário foi surpreendida com a informação 

de que seu nome encontrava-se inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito. Afirma que desconhece o débito no valor de R$113,89 em relação 

ao contrato 0235735071. Diz que tentou contato com a TELEFÔNICA 

BRASIL S.A, sendo informado que se tratava de uma suposta linha 

telefônica contratada pela mesma. Relata que há muito tempo contratou 

uma linha telefônica da requerida, com vários benefícios, porém em razão 
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do fato da primeira fatura vir em valor muito alto, pagou e solicitou o 

cancelamento da mesma. Afirma que não possui nenhum débito pendente 

com a empresa. Requer a procedência total da demanda para que seu 

nome seja excluído dos cadastros restritivos de crédito e a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida sustenta que localizou no sistema que os 

débitos referem-se a uma linha 6699669-4850. Diz que os valores foram 

cobrados de acordo com o que foi contratado pela autora e que a 

inscrição se deu por desídia da parte autora que não efetuou os 

pagamentos. Pugna pela improcedência da demanda. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O art. 319 do CPC 

não traz o comprovante de endereço como requisito indispensável para o 

recebimento da petição inicial, sendo suficiente a indicação da residência 

do autor. A requerente alega que cancelou os serviços com a requerida e 

que nada mais deve à mesma, entretanto, além de não mencionar de qual 

serviço era usuário, não menciona sequer a data próxima do pedido 

cancelamento, o número de algum protocolo de cancelamento ou, ainda, o 

comprovante de pagamento das faturas. A requerida, prova ainda que 

existem 3 faturas em aberto, do mês de março ao mês de maio do ano de 

2016, além de comprovar a extensa utilização da linha em comento. Assim, 

tenho que não merece prosperar a presente ação, pois embora incida no 

caso o Código de Defesa do Consumidor, com a regra da inversão do 

ônus da prova, o mesmo não exime totalmente a parte autora de trazer o 

mínimo de elementos para provar o seu direito. Tais provas acima citadas 

seriam de fácil produção pela parte autora, e embasariam ainda que 

minimamente seus argumentos. Desse modo, tenho que improcede a 

presente ação. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 27 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, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005113-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUELINE PINTO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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: 

1005113-19.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAQUELINE PINTO DE FREITAS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais em que relata a parte autora, RAQUELINE PINTO DE 

FREITAS, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da reclamada, 

tendo seu nome sido negativa em razão de dívida que desconhece, no 

valor de R$216,94 com relação ao contrato 0230223637. Requer seja 

declarada inexigível a dívida cobrada, condenando-se a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. A 

requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, no mérito fala acerca da regular 

contratação e da notória prestação de serviços, sendo legítima a 

cobrança do débito. Pugna pela aplicação da Súmula nº 385 do STJ no que 

se refere ao arbitramento de danos morais. A parte requerida ofereceu 

contestação onde juntou contrato que contém uma assinatura, 

supostamente do requerente. No contrato juntado, entretanto, verifico que 

a assinatura do documento juntado diverge um pouco da assinatura atual 

do requerente bem como da assinatura de sua cédula de identidade 

apresentada quando da contratação e com a inicial. Assim, para provar se 

realmente houve a contratação, e se foi feita pela parte autora da 

presente ação, necessária se faz a realização de perícia grafotécnica, o 

que não pode ser realizado no âmbito dos Juizados Especiais, conforme 

dispõe o art. 51, II, da Lei 9.099/95, razão pela qual a pretensão do autor 

deve ser ajuizada perante a Justiça Comum, com a produção de provas 

hábeis a demonstrar o direito alegado. Nesse sentido já decidiram as 

Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA 

ASSINATURA NA NOTA PROMISSÓRIA - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL 

PARA APURAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - SEMELHANÇA ENTRE 

AS ASSINATURAS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

PENHORA TORNADA SEM EFEITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Execução de nota promissória. Executado que nos Embargos à execução, 

nega a existência de relação jurídica e a emissão do título de crédito, bem 

como arguiu a falsidade da assinatura. Credor que na impugnação aos 

Embargos à Execução sequer informa a "causa debendi" da emissão da 

nota promissória. Assinaturas semelhantes, imperiosa a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, conforme expresso na sentença. A 

realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais. Manutenção da sentença que extinguiu o processo 

por complexidade da causa. Recurso improvido. (RI 1044/2013, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 26/02/2014) (grifo meu). DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da presente ação, 

nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 27 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, 27 de abril de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000161-94.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.238,05; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DAVID SARTORI Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S/A Trata-se de processamento de reclamação movida em face da 

empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato 

notório que a reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, 

se encontra em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e 

deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 
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Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 26 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLANDSON RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANI CELLA OAB - MT0020305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001777-70.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FLANDSON RODRIGUES DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO I - Embora 

intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado 

(Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SCPC), diante do que se 

impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 26 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010649-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO VIANA DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S/A I - 

Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 4931502) e, com supedâneo 

no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. II – Tendo em vista o cumprimento do 

acordo, já informado no Id. 5586484, arquive-se independente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art.914). III – Publique-se. Registre-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000889-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIEL GOMES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /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: 

GEZIEL GOMES MEIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A 

/VIVO S/A I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 5004338) e, 

com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo 

para todos os efeitos o título executivo judicial. II – Tendo em vista o 

cumprimento do acordo, já informado no Id. 6817421, arquive-se 

independente de prévia intimação das partes (CNGC, art.914). III – 

Publique-se. Registre-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001981-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LUIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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 Parte Autora: REQUERENTE: 

NELSON LUIS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I – Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id 12822192), NÃO 

RESOLVO o mérito. II – Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 
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55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132582 Nr: 6655-60.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé que, considerando a certidão de fls. 77, deixo de intimar 

o denunciado, em razão da ausência do seu atual endereço.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107569 Nr: 95-39.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN (JHON) LENON DA SILVA 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): JOHN (JHON) LENON DA SILVA DE 

OLIVEIRA, Rg: 19271921, Filiação: Linda Geronimo da Silva* e Alfredo de 

Oliveira, data de nascimento: 12/11/1991, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), Telefone 9611-8247. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório, que no 

dia 29 de dezembro de 2013, por volta das 10h40min., na Rua São Jorge, 

Bairro São José II, o denuciado JOHN LENNON DA SILVA OLIVEIRA 

portava uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre 28, de uso 

permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 

regulamentar. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como o 

incurso no artigo 14 da Lei n° 10.826/03.

Despacho: Processo: 95-39.2014.811.0040 (Código: 107569)VISTO/EM.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou JONH 

LENNON DA SILVA OLIVEIRA, qualificada nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 14 da Lei 10.826/03, tendo em vista os fatos 

ocorridos no dia 29/12/2013.Sem embargo do intento ministerial, certo é 

que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais 

perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 
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de prova testemunhal. Ciência ao MP.Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário.Sorriso/MT, 18 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 26 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 029/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

CONSIDERANDO que o servidor Robson Carlos Pereira dos Santos foi 

removido pelo Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça por 

meio do Ato n° 242/2018-CM, disponibilizado no Diário da Justiça edição 

10225, para exercer o cargo de Analista Judiciário;

CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Diretor do Foro tomar providências de 

ordem administrativa relacionadas com a fiscalização e regularidade dos 

serviços forenses;

RESOLVE:

LOTAR o servidor ROBSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, Analista 

Judiciário, matrícula 20.578, na Segunda Vara Criminal da comarca de 

Tangará da Serra, a partir de 25 de abril de 2018.

 Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Tangará da Serra, 25 de abril de 2018.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 027/2018/DF - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Maio, a saber:

* A Portaria nº 027/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2018 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangara da Serra - MT, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da Lei, etc...CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 

15/2017-CM que determina a implantação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento nas Comarcas do Estado de Mato Grosso;CONSIDERANDO 

que as unidades judiciárias cíveis instaladas na comarca, exceto o 

Juizado Especial, durante os meses de setembro a novembro de 2017, 

remeteram para  o  a rqu ivo  de f in i t i vo  1 .814  p rocessos 

físicos;CONSIDERANDO que todos os atos para arquivamento serão 

canalizados para a única servidora lotada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento;CONSIDERANDO que a Central de Arrecadação e 

Arquivamento funciona dentro da Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais, em razão da absoluta falta de espaço 

físico;CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer normas que 

visem à simplificação, dinamização e racionalização dos serviços 

a d m i n i s t r a t i v o s  d a  C e n t r a l  d e  A r r e c a d a ç ã o  e 

Arquivamento;CONSIDERANDO que a Central de Distribuição não é 

oficializado;RESOLVE: Art. 1º. As Secretarias das Varas desta Comarca 

de Tangará da Serra, antes de remeterem os processos para a Central de 

Arrecadação e Arquivamento, deverão:I. Certificar o trânsito em julgado da 

sentença;II. Certificar o decurso de prazo quando já realizado pela 

Secretaria a intimação do devedor acerca das custas processuais;III. 

Paginar todas as folhas dos autos;IV. Verificar a inexistência de:a) 

documentos pendentes de juntada;b) depósitos de diligências que não 

foram destinadas;c) levantamento de penhora e depósitos incidentes 

sobre bens móveis e/ou imóveis;d) cópias na contracapa dos autos;Art. 

2º. Os autos encaminhados à Central de Arrecadação e Arquivamento 

que não observarem os procedimentos estabelecidos no art. 1º serão 

devolvidos às Secretarias de origem para correção.Art. 3º. Recebidos os 

autos na Central de Arrecadação e Arquivamento, serão remetidos ao 

Contador para realizar o cálculo de apuração de custas, taxas e 

multas.§1º. Quando verificada qualquer hipótese de inexistência e/ou 

inexigibilidade de custas, taxas e multas, dispensa-se a remessa dos 

autos ao Contador. Nessa hipótese, o Servidor lotado na CAA deverá 

certificar nos autos o motivo da inexistência e/ou inexigibilidade da 

cobrança e mediatamente remeter os autos ao arquivo definitivo com baixa 

na Distribuição, mediante lançamento do andamento "Arquivamento do 

Procedimento Administrativo de Cobrança" – Código 628. Art. 4º. Iniciado o 

procedimento administrativo de cobrança e constatada a ausência de 

advogado da parte devedora seguir-se-á a regra do disposto no art. 513 

do Código de Processo Civil. Art. 5º. Esta ordem de serviço passa a viger 

a partir de sua publicação, considerando-se revogadas as disposições em 

contrário.Publique-se, remetendo-se cópia à e. Corregedoria Geral da 

Justiça e aos Juízes que atuam nesta Comarca, tal qual todos os 

servidores.Cumpra-se.Tangará da Serra, 25 de abril de 2018.FLÁVIO 

MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148180 Nr: 8048-77.2012.811.0055

 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: RINALDO VALERIO CORREA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO VOTORANTIM S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9961/MS, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT 14.469-A, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469-A, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:15684-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve a publicação da 

certidão de fl. 653 no DJE. Diante disso, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados da parte 

autora de que a carta de intimação de fl. 651 foi devolvida pelo Correio 

com informação de que “mudou-se” (fl. 652). Desta forma, deverá o 

advogado da parte autora, no prazo de quinze dias, informar o endereço 

atualizado do autor para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229802 Nr: 18293-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS 

EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTALL NUTRIÇÃO ANIMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não ocorreu a publicação da 

certidão de fl. 81 no DJE. Desta forma, em atendimento ao Art. 530, 

II-CNGC, 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 cinco dias, 

a fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256877 Nr: 22153-83.2017.811.0055
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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: ROSINALVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não ocorreu a publicação da 

decisão de fl. 79 no DJE. 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 dos termos da decisão 

transcrita a seguir. DECISÃO: "Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, juntar a certidão de óbito em nome de José Luiz da Silva. 

Após, voltem-me conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239924 Nr: 7735-43.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CAMPINA LTDA - ME, VITORIO 

DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE QUINTANA DA ROSA - 

OAB:OAB/RS 56.220

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não ocorreu a publicação da 

decisão de fl. 136 no DJE. 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 dos termos da decisão de fl. 

136 transcrita a seguir. DECISÃO: "Vistos. A vertente demanda fora 

proposta por Transportadora Campina Ltda-EPP e seus sócios Adellar 

Dallabona e Vitório Dallabona, contudo, somente os sócios outorgaram 

poderes ao subescritores, não havendo nos autos o instrumento de 

procuração da pessoa jurídica. Posto isso, por se tratar de vício sanável, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

procuração “ad judicia” outorgada pela demandante Transportadora 

Campina Ltda-EPP aos dignos advogados Celso Roberto Vieira e Heber 

Mariano Gonçalves, 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.: 100026 Nr: 7083-75.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA RANGEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH SANCHES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não ocorreu a publicação da 

decisão de fls. 168 no DJE. 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 dos termos da decisão de fl. 

168 transcrita a seguir. DECISÃO: "Vistos. Em que pese o pleito de citação 

por edital (fls. 166/167), compulsando os autos, verifica-se à fl. 142 que 

fora expedida carta precatória para a Comarca de Campo Grande/MS a fim 

de intimar a parte executada para que cumprisse o acordo homologado 

judicialmente. Todavia, conforme se vê na certidão de fl. 147, a parte 

autora deixou que transcorresse “in albis” o prazo para efetuar a retirada, 

motivo pelo qual a execução de sentença fora extinta (fl. 148) e os autos 

foram impulsionados ao arquivo (certidão de fl. 154). Aliás, vale dizer que 

se trata de execução de sentença (fls. 77 e 87), onde a extinção anômala 

não impede que se solicite, novamente, nos mesmos autos, a respectiva 

execução. Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, retirar a carta precatória de fl. 142, a ser distribuída na Comarca de 

Campo Grande/MS. Decorrido “in albis” o prazo assinalado, RETORNEM os 

autos ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4435 Nr: 402-41.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA, 

VALDIR BUSANELLO, JOÃO CARLOS MOERSCHBERGER, MARIA TURRA 

MOERSCHBERGER, LÚCIA INÊS BUSANELLO, PAULO ROBERTO TURRA, 

MARIA DE LOURDES FYDRISZEWSKI TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, JANDIR LEMOS - OAB:12541-A/MT

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não ocorreu a publicação da 

certidão de fl. 437 no DJE. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007 e ao artigo 530, II, da CNGC, impulsiono os presentes autos 

novamente ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado 

das partes executadas para, no prazo de quinze dias, informar o 

endereço atualizado da Sra. Lucia Inês Busanello para que seja possível 

dar cumprimento à decisão de fl. 425.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264703 Nr: 28203-28.2017.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIEDER AVELINO EZANAZOKAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não ocorreu a publicação da 

decisão de fls. 73/74 no DJE. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes dos termos da decisão 

parcialmente transcrita a seguir. DECISÃO: "Vistos. A parte embargante 

pretende a revisão da decisão sob o fundamento de que fora omissa aos 

princípios da primazia do julgamento de mérito, boa-fé do devedor e 

cooperação, e ao final, formulou pedido de prequestionamento de diversos 

artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil, elencados à fl. 69. 

Pois bem. É cediço que a omissão se configura com a falta de 

manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de 

direito) ventilado nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se 

manifestar, mas não o faz. (...) No ponto, não há que se falar em omissão 

do juízo com relação aos princípios de direito mencionados, pois não se 

constatou qualquer vício processual que obstasse o julgamento de mérito. 

O feito tramitou em tempo razoável, com a devida angularização 

processual, garantindo-se ao embargante/demandado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, proferindo-se, ao final, decisão de mérito 

justa e efetiva, contudo, em favor da parte embargada/demandante. Não 

obstante o rito específico da demanda, a parte embargante purgou a mora 

correspondente ao saldo devedor e requereu o parcelamento do valor 

remanescente, sem observar que não se tratava de execução de título 

extrajudicial, conforme pontuado na sentença embargada (fls. 58/63). (...) 

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, NÃO ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153652 Nr: 2314-14.2013.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 638, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados do terceiro interessado AGROPECUÁRIA AGUA 

AZUL LTDA para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca do pleito de 

fls. 633/634, mormente no que se refere ao desbloqueio da quantia de soja 

ali indicada para fins de pagamento do arrendamento objeto da vertente 

demanda, valendo o silêncio como inexistência de oposição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118522 Nr: 8507-84.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA J. B. SANTOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Vistos. Advocacia JB Santos busca a execução de sentença em face de 

Brasil Telecon Celular S/A, ambos qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, após a suspensão do trâmite processual pelo período de blindagem, 

a parte exequente, sustentando que já transcorreu o respectivo prazo, 

pede que se inicie a respectiva execução (fls. 566/567). Pois bem. (...) Em 

resumo, se ainda não realizado, deverá habilitar o crédito nos autos da 

recuperação judicial da empresa executada. Posto isso, INDEFIRO o pleito 

de execução de sentença. Custas conforme sentença/acórdão. 

INTIMEM-SE. Preclusa a decisão, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 235253 Nr: 1428-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. APARECIDA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148981 Nr: 8923-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA GONÇALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos.

Tendo em vista o imbróglio surgido nos autos, INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se há interesse na composição 

amigável.

Após, CONCLUSOS para designação de audiência de conciliação se 

ambos estiverem de acordo sobre a possibilidade de composição ou, se 

não, para analisar a petição de fls. 233/235, pela qual se pede a intimação 

do respectivo patrono da parte contrária para pagamento da quantia 

levantada, tal qual para analisar a petição de fls. 238/239, em que Selma 

Gonçalves de Jesus se insurge sobre o pedido de penhora.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108585 Nr: 7241-96.2008.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE SEGURA SOBRINHO, MARIA DE 

LURDES MOURA SEGURA, DARLEI VICENTE SEGURA, JOSE VICENTE 

FILHO, MARIA DE LURDES MARIANO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIKICHI YONEGURA, YOSSIKO SIGUEOKA 

YONEGURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO VARZEA GRANDE-MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por JOÃO VICENTE SEGURA SOBRINHO, 

MARIA DE LURDES MOURA SEGURA, JOSE VICENTE FILHO, MARIA DE 

LUDES MARIANO VICENTE e DARLEI VICENTE SEGURA em face de 

SEIKICHI YONEGURA e YOSSIKO SIGUEOKA YONEGURA, todos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 216).

 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.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial, porém, 

SUSPENDO a condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

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.: 178925 Nr: 21049-61.2014.811.0055

 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: ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DE MELO, ESTELA 

BERNARDINO DE MELO, CESAR DI DOMENICO, JAEL SOARES DE MELO, 

SOLANGE SOARES DE MELO DI DOMÊNICO, GILCELIA NATALINA 

FERREIRA DE MELO, CÉLIA SOARES, GRACINHA SOARES MOREIRA, 

Luciano Soares de Melo, Suely Soares, DIANE MARA DE MATOS, CELI 

SOARES MOREIRA, JOSE TIBERIO DA SILVA, WARTERLEI SUARES, Paulo 

Antonio Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli, ESPOLIO DE JOSE CANDIDO 

MELHORANÇA, JOSÉ PEREIRA PARENTE, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO, ALICE FERNANDES PARENTE, ESPOLIO DE CELISIA 

ARAUJO MELHORANÇA, WALDOMIRO MARTINAZZO, ALINE 

MARTINAZZO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, ARI 

GONÇALVES DE AZEVEDO, SEBASTIANA GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT, MARCIO SOARES MOREIRA - 
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OAB:11.124

 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 manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fl. 358.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150036 Nr: 10047-65.2012.811.0055

 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): EUNICE NOEMI BENHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO ingressou com a presente execução de 

título extrajudicial em face de EUNICE NOEMI BENHE, ambos qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito (fls. 77/77-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 77/77-verso, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. fls. 77/77-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262869 Nr: 26872-11.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 05 de julho de 2018, 

às 14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos 

desta Comarca.

PROMOVA-SE a citação, novamente, do demandado Claudemir Loureço no 

endereço indicado à fl. 33 (Rua 15-A, entre os números 509 W e 487 W, 

Jardim do Lago, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000), sendo que, se 

verificada a hipótese de ocultação, CITE-SE por hora certa na forma do 

artigo 252 e seguintes do CPC.

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146440 Nr: 6180-64.2012.811.0055

 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: ANTONIO SIMÃO PERAZOLO, ELIZABETH FARIA 

PERAZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA VIEIRA DOS SANTOS ALVARENGA, 

SIDNEY ALVARENGA, ANISIO FRANCISCO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos.

Diante da petição de fl. 187, CITE-SE, novamente, o litisdenunciado Anísio 

Francisco Borges no endereço indicado às fls. 165, qual seja: Avenida 

João Gregório, n. 79, Bairro São João, Nova Olímpia/MT, CEP: 78.370-000, 

sendo que, se verificada a hipótese de ocultação, CITE-SE por hora certa 

na forma do artigo 252 e seguintes do CPC.

Caso se verifique que o citando é pessoa incapaz ou está impossibilitado 

de receber citação, na forma do artigo 245 do CPC, o Oficial de Justiça 

deverá certificar minuciosamente a ocorrência, descrevendo o estado em 

que se encontra o citando, oportunidade em que também deverá solicitar 

dos familiares a declaração médica do citando que ateste a incapacidade, 

se há pedido de interdição e em que estágio se encontra, mormente se já 

fora nomeado curador, além de questionar quem seria o responsável por 

cuidar do citando e qual o grau de parentesco, com qualificação completa, 

juntando os pertinentes documentos, principalmente declaração médica, 

termo de curatela e documentos pessoais do responsável pelo citando.

Nessa ordem de ideias, se apresentado o termo de curatela, o Oficial de 

Justiça deverá promover a citação por meio do curador.

Com a contestação, INTIME-SE a litisdenunciante/demandada para réplica.

PROCEDA-SE as retificações necessárias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 17836 Nr: 138-48.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, PEDRO JORDANI, SILVANA MARIA 

VIZZOTO VARNIER, ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, 

IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes de que foi designada data e horário para início dos trabalhos 

periciais, quais sejam, 23.04.2018, às 13h30min, nesta Secretaria da 

Primeira Vara Cível, observando-se que para a realização da avaliação é 

imprescindível o acesso ao imóvel para vistoria, o que deverá ser 

disponibilizado pela parte executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264703 Nr: 28203-28.2017.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIEDER AVELINO EZANAZOKAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos. A parte embargante pretende a revisão da decisão sob o 

fundamento de que fora omissa aos princípios da primazia do julgamento 

de mérito, boa-fé do devedor e cooperação, e ao final, formulou pedido de 

prequestionamento de diversos artigos do Código Civil e do Código de 

Processo Civil, elencados à fl. 69. Pois bem. (...) Ante o exposto, RECEBO 

os presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, NÃO ACOLHO a 

pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 
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embargante. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4435 Nr: 402-41.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA, 

VALDIR BUSANELLO, JOÃO CARLOS MOERSCHBERGER, MARIA TURRA 

MOERSCHBERGER, LÚCIA INÊS BUSANELLO, PAULO ROBERTO TURRA, 

MARIA DE LOURDES FYDRISZEWSKI TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, JANDIR LEMOS - OAB:12541-A/MT

 Certifico que, ao compulsar os autos constatei que a parte executada 

Lúcia Inês Busanello foi citada por Edital, conforme consta às fls. 138. 

Sendo assim, nos termos do Art. 530, Inciso II-CNGC e da decisão de fl. 

425, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim 

de intimar o advogado das partes executadas para informar o endereço 

atualizado da Sra. Lucia Inês Busanello, a fim de dar cumprimento na 

referida decisão, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16114 Nr: 2315-19.2001.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZACARIAS FERREIRA DIAS - 

OAB:3576-B

 Vistos. Primeiramente, ACOLHO a declinação da competência. No mais, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58059 Nr: 7520-53.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos.

 Considerando a possibilidade de as partes transigirem, DEFIRO o pleito 

formulado à fl. 373 e DESIGNO audiência de conciliação para o dia 30 de 

maio de 2018, às 15h00min, a ser conduzida por este Juízo, conforme 

autoriza o artigo 139, inciso V, do CPC.

No mais, uma vez que a parte exequente informou os dados da parte 

executada à fl. 372, sem prejuízo da determinação anterior, nos moldes do 

§ 3º do artigo 782 do CPC e como já determinado à fl. 352-verso, 

OFICIEM-SE aos órgãos de proteção ao crédito.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271511 Nr: 2363-79.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRAIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora que sejam concedidos os benefícios da justiça 

gratuita.

 O despacho de fls. 28/30 determinou a juntada das três últimas 

declarações de imposto de renda.

A parte autora, por meio da petição de fls. 31/32, promoveu a juntada 

apenas dos recibos de entrega dos documentos em questão.

Pois bem.

Na decisão de fls. 38/30 constou expressamente que a inércia seria 

interpretada em desfavor da parte autora, consoante o disposto no art. 99, 

§ 2°, do CPC.

Desta feita, como não se apresentou as declarações de imposto de renda, 

a única saída possível é o indeferimento do benefício almejado.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

autora.

Por corolário, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 15 dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxa judicial, inclusive as devidas 

ao cartório distribuidor, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277376 Nr: 6865-61.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, 

CARLOS APARECIDO PORTELA GAONA, SARA MERI MEINE GAONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar (a) o número 

de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas, o domicílio, bem como e o 

endereço eletrônico da embargada, na forma do artigo 319, inciso II, do 

CPC vigente, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

É certo que há corrente jurisprudencial admitindo a mera referência aos 

autos principais acerca da qualificação da parte, porém, atualmente, 

também se exige o endereço eletrônico das partes, de modo que, por essa 

razão, é de se aproveitar a oportunidade para que as partes sejam 

devidamente qualificadas nestes autos. Não custa ressaltar que, se ora 

os autos estão apensos, no porvir, quando se deparar com sentença e 

recurso, o apensamento não mais se dará.

 No mais, na mesma oportunidade, deverá a parte autora (b) apresentar as 

três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257244 Nr: 22489-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 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 manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228187 Nr: 16872-83.2016.811.0055

 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: HUMBERTO DINIZ NUNES FORMIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, MARCOS ANTONIO JORDÃO GUIMARÃES, UNIMED 

VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Em atendimento ao Provimento nº 041/2016 e diante da decisão de fls. 

423/428, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados das partes, acerca da perícia médica 

designada para o dia 29/06/2018, às 14:00 horas, nas dependências do 

Hospital e Maternidade Clínica da Criança, devendo as partes 

disponibilizarem os documentos descritos na petição de fls. 480.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108346 Nr: 7020-16.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOZAN FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO APARECIDO DE SÁ, JOILSON 

OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO VARZEA GRANDE-MT - OAB:, HENRIQUE 

CRISTÓVÃO ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA 

COSTA - OAB:4366/MT

 Certifico e dou fé que, até a presente data, em razão de problemas 

técnicos, não ocorreu a publicação da decisão de fls. 224/225 no DJE. 

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 executada, na forma do artigo 523 do CPC, 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%, observando-se 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248623 Nr: 15497-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Caroline Gonçalves Barros - OAB:24177-O

 Certifico e dou fé que até a presente data não houve a publicação da 

certidão de fl. 93 no DJE. 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 manifestarem, no 

prazo de quinze dias, acerca da petição de fls. 73/77, bem como acerca 

do cumprimento do mandado de penhora, depósito e avaliação de fls. 

78/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223936 Nr: 13321-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI LTDA EPP - 

(SUPERMERCADO MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 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.: 167943 Nr: 8295-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRINHO COMERCIO E TRANSPORTE DE 

CARGAS LTDA-ME, MOACIR FEBRONIO PINHEIRO

 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:

 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.: 209503 Nr: 1635-09.2016.811.0055

 AÇÃO: 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): ADENILSON SEVERINO MARTINS

 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: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 116/117, 

diante das certidões de fls. 119/120, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

exequente para, no prazo de quinze dias, promover a 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 200 de 573



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160184 Nr: 9805-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BERNARDO BARBOSA -ME, 

DOUGLAS BERNARDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 114, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para, no prazo de quinze dias, informar 

se houve o cumprimento do acordo, valendo o silêncio como quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226363 Nr: 15338-07.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR LUIZ GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve a publicação da 

decisão de fl. 102 no DJE. 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 dos termos da decisão, 

para ciência e manifestação. DECISÃO: "Vistos. Ao que parece, a petição 

de fls. 97/98-verso representa acordo formulado pelas partes, porém, 

absolutamente ilegível. Desse modo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 dias, apresentarem a minuta de acordo legível. Após, CONCLUSOS. 

ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216094 Nr: 6764-92.2016.811.0055

 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: MARIA APARECIDA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 152 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, informando endereço atualizado da autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273856 Nr: 4163-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 46 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, CASO PRETENDA A 

BUSCA DE BENS, penhora, avaliação e demais atos, promova 

antecipadamente o depósito das diligências no valor de R$ 2.350,00 (Dois 

Mil Trezentos e Cinquenta Reais) devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça João Antonio Prieto, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273856 Nr: 4163-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não ocorreu a publicação da 

decisão de fls. 38/38-verso no DJE. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados da parte autora dos 

termos da decisão a seguir transcrita. DECISÃO "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.: 247251 Nr: 14570-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO LUCHTENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 42 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 5919-75.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ELIO MARIUSSI

 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: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 201 de 573



 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. 364 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 551,10 

(Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

de Justiça Ana Carolina Moggi Soares, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 5919-75.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ELIO MARIUSSI

 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: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

352/352-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no 

prazo de 15 dias, acerca da avaliação de fls. 363/369, valendo o silêncio 

como concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá 

indicar a forma de expropriação, apresentar a atualização da dívida, bem 

como indicar, se for o caso, leiloeiro público, na forma do artigo 883 do 

CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134004 Nr: 4030-47.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 a) JULGO EXTINTO o presente feito em relação ao rito da coação física, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos 

do Código de Processo Civil b) OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista 

de registros da SERASA e do SPC bem como proceda-se com o protesto 

judicial.c) INTIME-SE a parte exequente pessoalmente bem como seu 

procurador, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena 

de extinção do feito.Decorrido o prazo, certifique-se.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193408 Nr: 9618-93.2015.811.0055

 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: GKZP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALU SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14.131

 Posto isso, diante de tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte autora, para tanto, RECONHEÇO e DECLARO 

como existente a união estável entre Gleici Kelli Zitkoski Pereira e Claudio 

Luiz Lucas, no período próximo de abril de 2014 a 20 de dezembro de 

2014, para que produza os jurídicos e legais efeitos.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, devidamente atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, 

todavia, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Codex, anotando-se ser a embargada beneficiária da justiça 

gratuita.Por consequência JULGO EXTINTO a presente demanda, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se o feito. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265936 Nr: 29124-84.2017.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HWRSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDA RODRIGUES DA SILVA 

FRANKE - OAB:21808/O

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo realizado pelas partes Cláudia Fernanda de Araújo Santos e Hálan 

Wesley Roberto Santos Ferreira.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

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.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Cláudia 

Fernanda de Araújo Pinto.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício do município de 

Nova Olímpia/MT, para que proceda com a competente averbação.

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

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243531 Nr: 11637-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDS, FEDS, JEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida, foi devidamente intimada, conforme se faz 

prova às fls. 32/33, deixando decorrer o prazo sem efetuar o pagamento 

do débito, comprovar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 1.232 da CNGC, 

impulsiono o presente feito para que a Defensoria Pública manifeste-se no 

prazo legal.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 233321 Nr: 22162-79.2016.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na exordial para 

CONCEDER a guarda definitiva e responsabilidade da menor Julia Ferreira 

Cuiabano da Silva em favor da requerente Neide Ferreira Martins.Por fim, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC.E, considerando o princípio da sucumbência, CONDENO a 

parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios, 

estes arbitrados na proporção de 20% sob o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §3º, do CPC, porém, SUSPENDENDO tal 

condenação, na forma do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez que a parte 

requerente é beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Proceda-se com a Lavratura do 

Termo de Guarda Definitiva.Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

mediante as formalidades legais.Às providencias necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185605 Nr: 3253-23.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Alessandra Ferreira da 

Silva em face de Romildo Fernandes da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Inicialmente, necessário consignar que os presentes embargos de terceiro 

serão analisados sob a ótica dos artigos 674 e seguintes do CPC/2015.

Assim, em análise do caso em tela, vejo que nos termos do art. 678, do 

CPC, a suspensão do processo de execução em apenso, deve recair 

apenas sobre os bens litigiosos.

Deste modo, a suspensão dos autos principais deverá recair tão somente 

sobre a medida de constrição sobre o bem litigioso, qual seja sobre a 

penhora realizada às fls. 108, dos autos em apenso tombado sob código 

nº 64219.

Ademais, nos termos do art. 677, § 4º, do CPC, será legitimado passivo o 

sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o seu adversário 

no processo principal, com isso, entendo necessária a inclusão no polo 

passivo da demanda dos exequentes dos autos principais (código 64219).

Por fim, vejo que a citação dos embargados somente será pessoal, se 

estes não tiverem procuradores constituídos nos autos da ação principal 

(CPC, art. 677, § 3º).

 Posto isso, determino:

I – Que a suspensão dos autos principais recaia somente sobre a medida 

de constrição sobre o bem litigioso, qual seja sobre a penhora realizada às 

fls. 108, dos autos em apenso tombado sob código nº 64219;

II – INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incluir no polo passivo da demanda os exequentes constantes dos autos 

tombados sob código nº 64219.

III – Após, CITEM-SE os embargados, na pessoa de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem resposta da presente 

demanda, nos termos do art. 679 do CPC.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64219 Nr: 5717-98.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFFF, CFFDS, LDF, CEFFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT

 Vistos.

Em análise detida ao requerimento formulado pela parte exequente no que 

diz respeito a busca de valores em nome de Alessandra Ferreira da Silva 

e Romildo Fernandes da Silva (fls. 222/223), vejo que merece parcial 

acolhimento, uma vez que a Sra. Alessandra Ferreira da Silva não foi 

incluída no polo passivo da demanda havendo apenas a determinação de 

intimação desta para efetuar o depósito do valor penhorado junto a 

Drogaria Nossa Senhora Aparecida (fl. 178).

Assim diante das considerações alhures mencionadas, aliadas ao 

contexto processual previsto artigo 835 do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução, bem como em face do convênio de cooperação 

Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, viabilizando a utilização do 

sistema BACEN-JUD para fins assegurar a satisfação da obrigação, por 

meio da constrição dos valores encontrados nas contas bancárias em 

nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo que a medida requerida 

tem plena viabilidade.

Destarte, diante da realidade processual, é viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias do devedor, 

mormente em face da ausência de qualquer indício direcionado à 

composição da dívida, posto isso o deferimento da penhora online é 

medida que se impõe.

Desse modo, deferido o pedido em relação ao executado Romildo 

Fernandes da Silva, no que tange a penhora on line, conforme se verifica 

nos detalhamentos de ordem judicial de bloqueio de valores, esta restou 

infrutífera, assim, proceda-se com a juntada aos autos das informações 

de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores e de restrições 

de veículos com as respostas negativas.

 Posto isso, intime-se a parte exequente pessoalmente bem como seu 

procurador, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena 

de extinção do feito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274349 Nr: 4494-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação dos ilustres advogados, Dr. 

Elias Alves Ferro, OAB/MT 11.838 e Dr. Joaquim Gomes de Oliveira, 

OAB/MT 6.941-E, para que possam manifestar-se acerca da presente 

ação de Habilitação de Crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme r. 

despacho que segue transcrito: "Vistos. Apensem-se o presente feito aos 

autos tombados sob Código nº 111806. Trata-se de pedido de Habilitação 

de Crédito proposto por Banco do Brasil S/A nos autos de Inventário do 

espólio de João Pereira da Silva. Intime-se a inventariante para manifestar 

nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências necessárias. 

Cumpra-se.", referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 208900 Nr: 1146-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDC, PP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise ao petitório de fls. 41/42 este juízo realizou busca de endereço 

do genitor da criança Maiky Pereira da Carvalho, ora requerido, restando 

esta infrutífera, conforme demonstra ordem de detalhamento SIEL.
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Assim, considerando as diversas tentativas de localização do requerido, 

este juízo entende cabível a substituição do polo passivo, conforme 

requerido pela parte autora, contudo, ante a necessidade de 

angularização processual se faz necessária a qualificação do avô 

paterno, Sr. João Fialho de Carvalho.

Posto isso, intime-se a parte autora através de seu procurador, para que, 

no prazo de 05 (cinco), proceda com a qualificação do avô paterno, nos 

termos do art. 319, inc. II do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226590 Nr: 15472-34.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:OAB/MT 

7.086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

12/07/2018, às 14h30mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185615 Nr: 3271-44.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: qdsds, AHSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que o exequente não aportou aos autos 

título executivo judicial para prosseguir na execução pelo rito da prisão 

civil, bem como observo que a inicial constou o recebimento pelo rito do 

art. 652, do CPC/1973, correspondente ao art. 829, do CPC/2015.

Posto isso, converto o feito em diligência, para tanto, determino que o 

exequente seja intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar a 

ação ao rito procedimental condizente com o título executivo juntado nos 

autos.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178124 Nr: 20250-18.2014.811.0055

 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: VARLEY APARECIDA SILVA, MAURO GOMES DA 

SILVA, CLOICE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, JOSÉ FURTADO, 

MARLENE MALINSKI PEDRINI, SELVINO MENEGOTO, ILSE STURM, 

LINDALVA VIEIRA LEITE, VITAL VIANA, SEBASTIÃO MARINS, EGON JOSE 

EIDT, DORALICE BARTOLOMEU MARINS, DALMO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16842/MT, PERSIO DE OLIVEIRA LANDIM - OAB:12 295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74.802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86235

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192858 Nr: 9223-04.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO PEREIRA BRANDÃO, DIVINA JARDINI 

BRANDÃO, ADAILTON PEREIRA BRANDÃO, GERSON PEREIRA 

BRANDÃO, NILVA MARIA DE CARVALHO BRANDÃO, ROSANI JARDINI 

BRANDÃO, ALDENOURA PEREIRA BRANDÃO, DIVINA JARDINI BRANDÃO, 

MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CAETANO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 313/324 foi interposto pelos 

requerentes no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo o requerido para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175966 Nr: 17968-07.2014.811.0055

 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: VALTER CAETANO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON PEREIRA BRANDÃO, NILVA MARIA 

DE CARVALHO BRANDÃO, ALDENOURA PEREIRA BRANDÃO, GERSON 

PEREIRA BRANDÃO, DIVINA JARDINI BRANDÃO, ROSANIA JARDINI 

BRANDÃO, CAIO CESAR RODRIGUES GONZAGA, DIVINA JARDINI 

BRANDÃO, MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO GONZAGA, ESPOLIO DE 

JOÃO PEREIRA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 192/203foi interposto pelos 

requeridos no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270633 Nr: 1677-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE GOMES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o requerido não ter sido citado, conforme 
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informado na certidão de fls. 43, intimo a parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277854 Nr: 7300-35.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, DIRCEU 

BASEGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14.109-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 16, o requerente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149570 Nr: 9549-66.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PINHEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169690 Nr: 10734-71.2014.811.0055

 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: SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSÉ GALLI, ODETE GILSE NATT 

GALLI, EVANDRO CARLOS, TV FONTE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 

LTDA-ME - REDE TV CANAL 16

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 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, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT, WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146441 Nr: 6178-94.2012.811.0055

 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: CLAUDIO SCHECHELI, SIMONE MICHIYO NAKAMURA 

SCHECHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149572 Nr: 9551-36.2012.811.0055

 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: LOURIVAL RANGEL MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951

 Certifico que estes autos foram remetidos à Segunda Instância, para 

julgamento do Recurso de Apelação, no mês de Janeiro de 2017, com 

retorno neste mês de abril de 2018, sem que fosse gerado andamentos de 

remessa e retorno.

Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193540 Nr: 9731-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:MT 13.024

 Certifico que, haja vista a manifestação do Ministério Público em fls. 

376/377, intimo a requerida para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101329 Nr: 248-37.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 Certifico que, haja vista a expedidção de carta precatória em fl. 404, 

intimo o exequente para comprovar a sua distribuição junto ao juízo 

deprecado, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242511 Nr: 10859-34.2017.811.0055

 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: MAURITA GASPAR DE NOVAES, JEOVANIA MARCIA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANIA MARCIA DE OLIVEIRA, MAURITA 

GASPAR DE NOVAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora 

na inicial. Por outro lado, julgo parcialmente procedente o pedido formulado 

pela requerida na reconvenção para condenar a parte autora a pagar 

apenas o dano material no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta 

reais), ficando indeferidos os demais pedidos. Registro que essa quantia 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do acidente, incidindo-se ainda taxa 

de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, sendo 

o termo inicial destes o dia da intimação da parte autora para contestar a 

reconvenção. A título de sucumbência, na lide principal, condeno a parte 

autora a pagar por inteiro as custas e os honorários advocatícios que 

arbitro em 15% sobre o valor da causa. Na reconvenção, considerando 

que a reconvinda sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a parte 

reconvinte a pagar por inteiro as custas e honorários que fixo também em 

15% sobre o valor da causa. Porém, como ambas as partes estão com 

gratuidade, as condenações ficam com a exigibilidade suspensa. Por fim, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487 

do Código de Processo Civil. Os presentes saem intimados. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222288 Nr: 11933-60.2016.811.0055

 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: JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO, ESPOLIO DE 

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Honorários na forma acordada. Sem 

custas remanescentes. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

devendo ser realizadas as baixas de constrições eventualmente 

existentes. Os presentes saem intimados com renúncia do prazo recursal. 

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243901 Nr: 11907-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANARY BEZERRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 698,06 (seiscentos e noventa e oito 

reais e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça MARCOS ANTONIO DETOFFOL, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271064 Nr: 2060-65.2018.811.0055

 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 FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SÃO BENTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 4.871,72 (quatro mil oitocentos e 

setenta e um reais e setenta e dois centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça MARCOS 

ANTONIO DETOFFOL, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275299 Nr: 5220-98.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA, JDC.VARZEA 

GRANDE-MT 3ª Vª CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA ROSA, MARIA EUNICE DE 

CAMPOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 33, no prazo de 05 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155162 Nr: 3779-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UESLEI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.128, no prazo de 05 

(cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272390 Nr: 2956-11.2018.811.0055

 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): VIEZZER & VIEZZER MOTA LTDA - ME, 

DANIELLE VIEZZER MOTA, GIULIANO VIEZZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça JOSÉ DA CRUZ COSTA, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 155124 Nr: 3741-46.2013.811.0055

 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: GILMAR DOMINGOS LUCAS DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

Regiane Gomes de Souza

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160988 Nr: 11289-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. S. L. FERREIRA E CIA LTDA-ME

 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:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o exequente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271170 Nr: 2140-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS VITORIA ALTO 

DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271170.

 Natureza: Ação de Produção Antecipada de Provas.

 Requerente: Associação Produtores Rurais Vitória Alto da Serra.

 Requerido: Banco do Brasil S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de produção antecipada de provas proposta em 31 de 

janeiro de 2018 por Associação Produtores Rurais Vitória Alto da Serra 

em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que a parte requerida foi denominado 

como agente financeira para efetivar contratos de compra e venda de 

frações ideais do imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, 

a qual foi fracionada em 74 lotes e financiados pelo programa Fundo de 

Terras e Reforma Agrária.

 Seguiu narrando que estão incluídos no financiamento dos programas e 

projetos de crédito fundiário, os valores referentes à implantação da rede 

elétrica.

 Narrou que o Assentamento Nossa Senhora Aparecida foi contemplado 

com o programa Luz no Campo, de modo que posteriormente a Energisa 

reconheceu o recebimento indevido de valores, tendo realizado um acordo 

para devolver diretamente à Associação os valores da implantação da 

rede trifásica.

 Asseverou que é necessário obter informações acerca de valores de 

financiamento de cada mutuário em relação ao pagamento da implantação 

da rede de energia elétrica para viabilizar a correta devolução.

 Por conta disso, pugnou pela exibição do extrato analítico de cada 

mutuário desde a assinatura de cada contrato, da cópia do contrato 

firmado com a empresa para implantação de energia elétrica, bem como 

descrição dos investimentos básicos para estruturação inicial das 

unidades produtivas dos imóveis adquiridos.

 Às fls. 20/23 foi determinada a emenda da inicial para adequar o pedido à 

via processual adequada, bem como apresentar o prévio requerimento 

administrativo.

 Às fls. 24 a parte autora emendou a inicial alterando a ação para 

produção antecipada de provas.

 Às fls. 26 foi determinada a juntada do prévio requerimento administrativo 

dos documentos.

 Às fls. 27/28 a parte autora apresentou o requerimento administrativo.

 É o necessário à análise e decisão.

 No caso dos autos, verifico que a parte autora alega que tem interesse no 

prévio exame dos documentos requeridos, para efeito de viabilizar a 

correta devolução dos valores de financiamento de cada mutuário 

referente ao pagamento da implantação de energia elétrica, ou seja, o 

prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.

 Nessa esteira, registro que a ação de produção antecipada de provas, 

não é necessário a comprovação do requisito da urgência e do 

ajuizamento de outra demanda judicial (preparatória ou incidental), 

consagrando-se, na prática, um direito autônomo à prova, mecanismo 

disponibilizado para melhor conhecimento dos fatos, com potencial 

inclusive para evitar o ajuizamento de uma futura demanda desnecessária.

 Ante o exposto, recebo a inicial como ação autônoma de produção 

antecipada de prova, nos termos do art. 381, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

 Cite-se a parte requerida para que promova a exibição dos documentos 

requeridos, no prazo legal, cumprindo-me registrar que não é necessário 

apresentação de contestação, já que não cabe defesa ou recurso a 

propósito do procedimento de produção antecipada de prova, a teor do 

que dispõe o artigo 383, § 4º, do Código de Processo Civil.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 26 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274065 Nr: 4314-11.2018.811.0055

 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS GOMES BARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 274065.

Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Pan S/A.

Requerido: Ananias Gomes Barro.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 09 de março de 2018 

por Banco Pan S/A em face do Ananias Gomes Barro, ambos devidamente 

qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/30.

Às fls. 31 foi oportunizada a emenda da inicial para comprovação da mora.

 Contudo, às fls. 33/34 a parte autora requereu a reconsideração da 

decisão que determinou a emenda da inicial, uma vez que houve a 

comprovação da mora.

 É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso, verifico que a parte autora embora intimada para 

proceder à emenda da petição inicial, não comprovou a constituição em 

mora do devedor, mesmo advertido que tal conduta acarretaria a 

penalidade do artigo 284 do antigo Código de Processo Civil.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Isso porque, nos termos da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Acerca da caracterização da mora do devedor, o artigo 2º, § 2º, do 
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Decreto-Lei n° 911/69, dispõe que:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário.

 Nessa esteira, entendo que é indispensável que a carta seja entregue no 

endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja 

recebida por terceiro.

No caso dos autos, embora a notificação tenha sido enviada ao endereço 

constante no contrato, verifico que esta não foi efetivamente recebida, 

constando o motiva da devolução como “mudou-se”, de modo que não 

houve a constituição em mora do devedor. A corroborar referido 

entendimento colaciono os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (Ap 154666/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, 

Publicado no DJE 22/03/2018) (Original sem grifo)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO CONSTANTE DO 

CONTRATO - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não se verifica a 

comprovação da mora do devedor fiduciário, se não for demonstrado o 

efetivo recebimento da notificação extrajudicial remetida ao endereço 

constante do contrato.” (Ap 29103/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) (Original sem grifo)

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA 

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento 

assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do 

acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste 

Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 501962, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 

16/03/2015) (Original sem grifo)

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis a propositura da ação, elencados nos artigos 319 e 320, 

todos do Código de Processo Civil, é de rigor a extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil e por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132560 Nr: 2425-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA RUBIA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 132560.

 Vistos,

De acordo com a decisão de fls. 324/vº, defiro o levantamento do valor 

depositado judicialmente em favor da Exequente, mediante a expedição do 

competente alvará para a conta informada às fls. 357, devendo ser 

certificado a existência de poderes para receber e dar quitação.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar memória de cálculo atualizada, conforme decisão de fls. 355, 

acrescendo o valor dos honorários advocatícios fixados nesta fase e da 

multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1º do Código de Processo Civil, 

tendo em vista o decurso de prazo para pagamento do débito pela 

Executada, de acordo com certidão de fls. 358.

Após, conclusos para penhora on line via BACENJUD.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 115624 Nr: 5702-61.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTÁGIO FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA 

LTDA, RONAN MARCELO FREITAS, JOICE ALESSANDRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Certifico que, regularizando os polos ativo e passivo do cumprimento de 

sentença, intimo os executados, na pessoa de sua advogada, para 

efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 14.184,14 (catorze mil cento 

e oitenta e quatro reais e catorze centavos) devidamente atualizado, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276506 Nr: 6104-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO SPACKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2 COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276506.

 Vistos,

 Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de 

aluguéis e pedido liminar ajuizada por Mário Spacki em face de B2 

Comércio e Importação LTDA - EPP, ambos qualificados na inicial.

 Alega o autor, que é proprietário de um imóvel comercial e terrenos 

laterais e de fundos localizado na Avenida Brasil, nº 1.427, Jardim Cristo 

Reis, nesta cidade de Tangará da Serra – MT.

Aduz que celebrou contrato de locação com a parte requerida, com prazo 

de duração de 36 (trinta e seis) meses podendo ser prorrogado, com valor 

mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

 Afirma que a parte requerida está inadimplente desde o mês de novembro 

de 2017, perfazendo a monta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

 Por conta disso, requereu a concessão de liminar para que a parte 

requerida desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sem 

necessidade de caução.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/19.

 É o breve relatório decido.
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 Analisando os autos, verifico que razão assiste à parte autora quanto ao 

pedido liminar de desocupação.

 Isto porque, com efeito, a Lei nº 8.245/91 regulamentou em seu art. 59, 

parágrafo 1º, as hipóteses determinadas de deferimento de tal medida, 

exigindo-se, todavia, tão-só o preenchimento de seus respectivos e 

particulares requisitos, tratados e especificados taxativamente nos seus 

incisos de I a IX.

 Consigno ainda, que para a concessão da medida pleiteada basta a 

adequação da situação fática apresentada em Juízo a um daqueles 

incisos retro mencionados, não se exigindo que a pertinência da medida 

seja rigorosamente demonstrada tal como na hipótese de antecipação dos 

efeitos da tutela previstas nos artigos 300 a 311 do Código de Processo 

Civil. Neste sentido, trago à colação o escólio de Silvio de Salvo Venosa, in 

litteris:

 “Como o art. 59 em testilha, porém, é específico e restritivo quanto a 

determinadas ações de despejo de forma exclusiva, deve prosperar o 

entendimento segundo o qual apenas nessas hipóteses do parágrafo 

primeiro é liminar de desocupação, que se traduz em antecipação de 

tutela. (...)

 Como se nota, a tutela antecipada, no despejo, possui extensão menor do 

que a regra geral criada no Código de Processo Civil, contudo sua 

compreensão é mais extensa, pois seus requisitos são menos rigorosos, 

bastando a tipificação de uma das hipóteses dos incs. I a IV”. (grifei) 

(apud Lei do inquilinato comentada, 7 ed. rev. atual., São Paulo: Atlas, 

2004, p. 287).

 In casu, vislumbro que a media liminar se justifica, porquanto presentes o 

fundamento e os requisitos exigidos no inciso IX do art. 59 da Lei do 

Inquilinato, traduzindo-se os mesmos na notícia de que a parte requerida 

deixou de pagar os aluguéis a partir de novembro de 2017.

 Além disso, as circunstâncias recomendam a antecipação de tutela, pois 

o atual ocupante do imóvel é, na verdade, um locatário que não cumpre 

com seu principal dever contratual que é o de pagar pontualmente os 

alugueres, restando plenamente configurada a ausência de boa-fé do 

requerido. Neste mesmo sentido os seguintes julgados:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. Ação de 

despejo fundada na falta de pagamento dos locativos. Desnecessidade de 

prévia notificação do locatário, para a obtenção de liminar de 

desocupação. Contrato de locação desprovido de garantia. Requisitos 

elencados no art. 59, § 1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, presentes. Liminar de 

desocupação do imóvel deferida. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 

70063634034 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de 

Julgamento: 26/02/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/03/2015). (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO - TUTELA ANTECIPADA - 

ARTIGO 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - FALTA DE PAGAMENTO DOS 

ALUGUEIS - PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 59, § 1º, III e IX DA LEI 

8.245/91 - MULTA DIÁRIA - DENTRO DA RAZOABILIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A mora do devedor é motivo para rompimento contratual 

dando ensejo desocupação do bem, nos termos do que dispõe o art. 9, 

inciso III, da Lei Federal nº 8.245/91. Presentes as hipóteses previstas no 

artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei Federal nº 8.245/91 deve ser deferida a 

liminar de despejo. Deve ser mantido o valor da multa diária vez que 

arbitrada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJ-MT, AI 157241/2013, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Quinta Câmara Cível, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 

02/04/2014). (grifo nosso).

 Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, independentemente da 

audiência da outra parte, determinando, assim, a expedição de mandado 

de desocupação a ser cumprido pela parte requerida em 15 (quinze) dias, 

sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) limitando-se ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que faço 

com arrimo no art. 79 da Lei nº 8.245/91.

 Todavia, nos termos do parágrafo 1º do art. 59 da Lei do Inquilinato, 

condiciono a expedição do referido mandado à prestação de caução no 

valor equivalente a 03 (três) meses do atual aluguel, sendo que a caução 

deverá ser materializada por meio de depósito judicial.

 Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para contestar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ou, no mesmo prazo, requerer autorização para 

purgação da mora (art. 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91).

 Se for requerida a purgação, desde logo defiro o prazo de 5 (cinco) dias 

para o locatário depositar o principal, multas previstas no contrato, juros 

de mora, correção monetária, custas e honorários advocatícios desde já 

fixados em 10 % (dez por cento) do valor do débito atualizado para tal 

hipótese.

 Efetuado o depósito, se o locador em 15 (quinze) dias alegar que a oferta 

não é integral e justificar a diferença, intime-se o locatário para 

complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias.

 Caso não seja complementado o depósito, o pedido de rescisão 

prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia 

depositada (art. 62, inciso IV, da Lei nº 8.245/91).

 Expeça-se o necessário.

 Tangara da Serra - MT, 12 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165587 Nr: 4353-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN, SALDI 

HORN, ELENIR TERESINHA HOCHEIDT HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.020,70 (dois mil e vinte reais e 

setenta centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104148 Nr: 2939-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO DALLA BONA, VALDIR DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, CARLOS ANTONIO BERTEI 

LONGHI, IRIO BRAZ BRUN, ANTÔNIO ARISTON DE MOURA, RADIO 

PIONEIRA DE TANGARÁ DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLY PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 22.442-A, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - 

OAB:9.227, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A, RULLYAN 

PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT, Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARIA LINA 

PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9 304/MT, RODRIGO NUSS - 

OAB:16.509

 Autos nº: 104148.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 3554 e fls. 3556 de vistas do processo pelo prazo 

de 15 dias.

 Deverá a parte autora providenciar, no prazo de 15 dias, os documentos 

faltantes, mencionados pelo perito judicial às fls. 3552/3553.

 Após, cientifique-se o perito judicial acerca da juntada dos documentos, 

para que seja realizada a perícia.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276348 Nr: 5959-71.2018.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: CARRERA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Montagner - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276348.

Vistos,

Trata-se de ação de indenização por negativação indevida com pedido 

liminar para exclusão e abstenção de apontamentos e danos morais 

ajuizada por Carrera Transportes LTDA-ME em desfavor de Banco Volvo 

(Brasil) S/A, ambos qualificados.

Em síntese, alega a parte autora que firmou contrato de financiamento com 

a instituição Requerida de nº 345367/001 para a aquisição de um 

caminhão.

Sustenta que ingressou com uma ação judicial (cód. nº 222672), em 

trâmite na 5ª Vara Cível desta Comarca, pleiteando o refinanciamento do 

contrato entabulado, bem como para que a requerida se abstivesse de 

inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Aduz que naqueles autos foi concedida tutela antecipada para que a 

requerida se abstivesse de incluir seu o nome no rol de inadimplentes, 

sendo a liminar confirmada na sentença.

Afirma que apesar da sentença prolatada nos autos cód. nº 222672, a 

Requerida inseriu seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito 

do Banco Central do Brasil, restringindo seu crédito, causando-lhe sérios 

problemas.

Assim sendo, em sede de antecipação de tutela requer a Requerente que 

seja determinado ao Requerido o cancelamento das restrições negativas 

no SCR - Sistema de Informação de Crédito realizadas em seu desfavor.

Ao final, requer a confirmação da liminar e a condenação da requerida em 

indenização por danos morais.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/35.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, quanto ao pedido de exclusão do nome do Sistema de 

Informações de Crédito do Banco Central (SCR), a parte autora carece de 

interesse de agir.

Conforme informado na inicial, a parte autora ajuizou ação de obrigação de 

fazer também em face da requerida, sob o cód. nº 222672, na 5ª Vara 

Cível desta Comarca, tendo por objeto o alongamento do contrato de 

financiamento.

Naquela ação a parte autora também requereu a concessão de tutela 

antecipada para que a requerida se abstivesse de incluir seu nome nos 

cadastros de inadimplentes.

A tutela antecipada foi deferida e confirmada em audiência, conforme 

cópia juntada às fls. 25/28.

Assim, considerando que já existe uma determinação judicial proferida nos 

autos cód. nº 222672 para que a requerida se abstenha de incluir o nome 

da parte autora no rol de inadimplentes e tendo ele inserido no Sistema de 

Informações de Crédito do Banco Central (SCR), é do meu convencimento 

que a pretensão da parte autora de ter seu nome excluído do referido 

cadastro deverá ser formulada naquele feito.

Portanto, resta evidente que a parte autora não necessitava se valer da 

presente via processual para alcançar o bem da vida pretendido, 

carecendo, assim, de interesse de agir.

Ressalto que, sendo o interesse processual uma das condições da ação 

(art. 485, VI, do CPC), constitui-se matéria de ordem pública, que pode e 

deve ser conhecida pelo juiz mesmo ex officio, a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, nos exatos termos do artigo art. 485, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço de ofício a carência de ação por falta de 

interesse de agir com relação ao pedido de exclusão do nome do Sistema 

de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, em relação a este pedido, nos termos 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando 

que não foi objeto da demanda em curso na 5ª Vara Cível, deverá ser 

dado prosseguimento nestes autos.

Assim, recebo a inicial apenas em relação ao pedido de indenização por 

danos morais e designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 12 

de junho de 2018, às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, § 9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 26 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276527 Nr: 6128-58.2018.811.0055

 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: ARMINDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276527.

 Vistos,

 Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a parte autora 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para: I) incluir no polo ativo 

o cônjuge ou apresentar a outorga uxória, pois a ação versa sobre direito 

real imobiliário, nos termos do art. 73, do Código de Processo Civil; II) 

indicar os confinantes e endereços para fins de citação pessoal, nos 

termos do § 3º do art. 246 do Código de Processo Civil; III) apresentar 

cópia da matrícula do bem objeto dos autos; IV) providenciar o 

recolhimento das custas processuais.

Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 26 de abril de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 205689 Nr: 19340-54.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, JDC.CAMPO NOVO DO 

PARECIS-MT 2ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que decorreu em 26/04/2018 o prazo para a Caixa Econômica 

Federal apresentar o extrato da operação, tendo permanecido inerte. 
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Desse modo, intimo a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120193 Nr: 10088-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENI SAMPAIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de Remoção, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Morada do Sol, 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.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123842 Nr: 2856-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBV, MEB, LCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2856-37.2010 (Cód. 123842)

VISTOS, ETC.

Em atenção a pretensão ministerial de fls. 190/191, bem assim 

considerando que a pensão por morte se trata de verba destinada ao 

sustento dos dependentes do instituidor, o depósito dos valores correlatos 

em conta poupança, por certo, não asseguraria a sobrevivência da menor 

G.B.V., razão pela qual defiro parcialmente a pretensão do Ministério 

Público apenas para determinar o depósito das verbas retroativas em 

conta poupança, que deverá ser aberta em nome da infante, representada 

por sua genitora.

Para tanto, determino ao Sr. Gestor a expedição de ofício ao Banco do 

Brasil, agência local, a fim de que proceda a abertura de conta bancária 

em nome da menor mencionada, devendo a genitora ser intimada para 

retirar o ofício na Secretaria para posterior encaminhamento à agência 

bancária, munida dos seus documentos pessoais, ao que deverá efetuar 

o depósito do montante recebido, no que atine a quota de G.B.V., no prazo 

de 5 dias a contar da intimação e comprovar nos autos, sob pena de 

responsabilização.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 25 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.: 277719 Nr: 7196-43.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7196-43.2018 (Cód. 277719)

VISTOS, ETC.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por Ana Maria da Costa 

Soares.

Certificada a intempestividade da alusiva peça, vieram-me os autos 

conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, verifico a ausência de um dos pressupostos de 

admissibilidade da defesa manejada, e sob este prisma, tenho que a 

interposição dos presentes Embargos à Execução se deu a destempo, tal 

como certificado à folha retro.

Desta feita, REJEITO LIMINARMENTE os embargos interpostos, o que faço 

com espeque no artigo 16, caput, da LEF c.c. art. 918, I, do NCPC e, por 

conseguinte, nos moldes do art. 485, inciso I, da mesma Lex, julgo extinto 

o presente sem resolução do mérito.

Traslade-se cópia da presente para os autos principais, desapensem-se, 

intimem-se e, transcorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 24 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.: 277832 Nr: 7286-51.2018.811.0055

 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: WILSON MARQUES ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7286-51.2018 (Cód. 277832)

VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, vislumbro que não há no processo a comprovação 

de que o requerente tenha preliminarmente intentado na via administrativa 

o recebimento do beneficio pretendido e que este tenha sido indeferido.

 Destarte, intime-se para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, emende a peça inaugural, sob pena de indeferimento.

Ademais, sem prejuízo da deliberação supra, a fim de otimizar a análise do 

feito, na mesma oportunidade o postulante deverá esclarecer acerca da 

origem da doença que impossibilita a parte autora de realizar as atividades 

laborais, com o fim de fixação de competência, tendo em vista que na 

presente Vara são processados e julgados as ações previdenciárias 

acidentárias.

Intime-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 25 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.: 277961 Nr: 7375-74.2018.811.0055

 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: ERONILDO MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7375-74.2018 (Cód. 277961)VISTOS, ETC.Cuida-se de Ação 

Previdenciária de Auxílio-Doença com Pedido de Aposentadoria por 

Invalidez c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Eronildo 

Mariano da Silva em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos.Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos.É o Relatório.Decido.Inicialmente, considerando que, em 

diversos processos semelhantes a este, o INSS tem manifestado a 

impossibilidade de realizar audiência de conciliação e mediação, vejo por 

bem, não designar o alusivo ato.Analisando a questão à luz das 

exigências acima mencionadas, tenho que não merece acolhimento a 
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pretensão liminar da requerente, porquanto os laudos médicos 

colacionados encontram-se desatualizados. Isto posto, nos moldes e 

razões acima elencados, com base nos artigos 300 e 311 do NCPC, 

INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR postulado.Outrossim, no caso dos autos, 

ante a necessidade de realização de perícia médica na parte autora, 

entendo por bem, desde já, determinar a realização de prova pericial e, 

para tanto, nomeio o Dr. Nelson Luiz da Cruz Júnior, clínico geral, para 

realização do ato, independentemente de termo de compromisso, que 

deverá responder os quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, 

(NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o necessário 

para designação de data para tanto, com antecedência mínima de 30 dias, 

certificando-se.Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o expert justificar as 

razões pelas quais entende que o valor deva ser majorado por este juízo, 

o que será oportunamente analisado. Finalmente, defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das 

custas, taxas, selos e despesas processuais, os honorários de advogado 

e peritos que atenderem o beneficiário.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 26 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 277958 Nr: 7371-37.2018.811.0055

 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: MARIA DE LURDES BATISTA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7371-37.2018 (Cód. 277958)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação Previdenciária de Auxílio-Doença Acidentário c/c Pedido 

de Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Maria de Lurdes Batista de Magalhães em face do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, bem assim da análise do conjunto processual, 

verifica-se a ausência nos autos do comprovante de indeferimento do 

benefício pelo INSS, requisito essencial para a propositura da presente 

demanda.

Destarte, imperativa a extinção da demanda diante dos motivos já 

expostos, e, por conseguinte, pela falta de pressuposto processual de 

validade, razão pela qual, impõe-se a extinção da demanda, sem 

resolução meritória, nos termos do artigo 485, I e IV, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, e, IV, NCPC.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 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.: 147344 Nr: 7130-73.2012.811.0055

 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: VALDEMAR DA SILVA NUNES

 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 

Valdemar da Silva Nunes 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.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.As prestações em atraso deverão ser 

pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures 

mencionados, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.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, 26 de abril de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 62936 Nr: 4451-76.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON MARQUES DOS SANTOS-ME, 

JACKSON MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA, para regularizar sua 

representação processual nos autos, com o aporte do instrumento de 

mandato, conforme preceitua o art. 104 NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155766 Nr: 4390-11.2013.811.0055

 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: DARCI APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação Ordinária para Concessão de 

Aposentadoria por Idade a Trabalhador Rural ajuizada por Darci Aparecida 

da Silva 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 propositura da ação. 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. As prestações em atraso deverão ser pagas em uma 

única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.No tocante aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 212 de 573



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, 26 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147658 Nr: 7473-69.2012.811.0055

 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: MARGARIDA SEBASTIANA DOS SANTOS FRANCISCO

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Benefício 

Previdenciário – Procedimento Ordinário (Aposentadoria por Idade de 

Trabalhadora Rural) proposta por Margarida Sebastiana dos Santos 

Francisco em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e, na 

sequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Considerando a 

sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 

85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou 

seja, R$ 746,40, ficando suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando em relação as 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de abril 

de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149112 Nr: 9056-89.2012.811.0055

 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: BENEDITA SABINO 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 a presente Ação Previdenciária de Pensão por Morte de 

Segurado Especial c.c. Pedido de Assistência Judiciária proposta por 

Benedita Sabino da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido à implantação do benefício postulado a 

partir da data da interposição da presente ação, e, na sequência, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil.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, 26 de abril de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160603 Nr: 10600-78.2013.811.0055

 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: MARIA JOSE PINHEIRO 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 a presente Ação de Aposentadoria por Idade Rural c.c. 

Assistência Judiciária ajuizada por Maria José Pinheiro da Silva em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a 

conceder e implantar em favor da autora, equivalente a um salário mínimo, 

tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da 

interposição da presente ação. 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. Os juros moratórios serão aplicados nos termos do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, os quais incidirão a partir da citação, em 

relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às 

subsequentes.As prestações em atraso deverão ser pagas em uma única 

vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, incidindo tal 

correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor 

das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.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, 26 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158936 Nr: 7534-90.2013.811.0055

 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: LINDOMAR ALVES MOREIRA

 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 Concessão de 

Aposentadoria por Idade proposta por Lindomar Alves Moreira em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para condenar o requerido a 

conceder e implantar em favor do autor o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade híbrida, no valor a ser calculado pelo demandado, 

tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da 

interposição da ação.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da 

interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 
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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. As 

prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas 

dos juros moratórios alhures mencionados, incidindo tal correção desde a 

data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 

148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.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, 26 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161167 Nr: 11570-78.2013.811.0055

 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: VIVALDINA CAPELIN FORMENTÃO

 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. Antecipação de Tutela e Pedido de Assistência 

Judiciária ajuizada por Vivaldina Capelin Formentão, 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. 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, 26 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192033 Nr: 8432-35.2015.811.0055

 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: ADRIANO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT- FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:OAB/RJ 113.756, NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:OAB/MT 13.100

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 324, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 198329 Nr: 13427-91.2015.811.0055

 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: NALUA TIBURTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 95, 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166062 Nr: 5187-50.2014.811.0055

 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: ANA APARECIDA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

138, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155458 Nr: 4084-42.2013.811.0055

 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: ANISIO RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

125, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178303 Nr: 20427-79.2014.811.0055

 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: JOAO MOURA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

140, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 199386 Nr: 14316-45.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENEUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 93, 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 159572 Nr: 8650-34.2013.811.0055

 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: GILSON JOSE FERREIRA

 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:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

143/144, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 197983 Nr: 13117-85.2015.811.0055

 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: VALDINEI LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

120, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168173 Nr: 8599-86.2014.811.0055

 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: SILAINE CRISTINA PIM BETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 99, 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152850 Nr: 1514-83.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

141, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 196196 Nr: 11833-42.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

108, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 54814 Nr: 4390-55.2006.811.0055

 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: CICERO LAURENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 369/372, 

subscrita oelo causídico Dr. Rafael Soares Martinazzo nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo 

legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 63899 Nr: 5436-45.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado subscritor da petição inicial de cumprimento de 

sentença de fls. 150/152 não possui procuração nos autos, diante disso, 

intimo o patrono Galileu Zampieri, para que, querendo, regularize a 

representação processual de seu cliente, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 119517 Nr: 9446-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLARIA SÃO JOSÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Certifico que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias para a parte 

executada comprovar os autos o pagamento do valor executado, sem 

qualquer manifestação.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203998 Nr: 17943-57.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA REAL PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

108, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155492 Nr: 4118-17.2013.811.0055

 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: JAQUELINE DANIELE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

163/164, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 201795 Nr: 16174-14.2015.811.0055

 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: EDNEUZA NUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 88, 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 54814 Nr: 4390-55.2006.811.0055

 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: CICERO LAURENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 115449 Nr: 5576-11.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS NETTO DA SILVA

 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:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 222/232, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140266 Nr: 10818-77.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FIRMINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 138/140, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123152 Nr: 2162-68.2010.811.0055

 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: LUIZ CARLOS RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 

10.962, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DO PERITO ACOSTADO AS FLS. 740/751, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118635 Nr: 8608-24.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON PENEDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 JULGO boas as contas apresentadas às fls.931/956, para declarar a 

existência de um saldo devedor do autor, no montante de R$ 89.576,96, 

atinente a CPRF 00219511-3, atualizado em 10/5/2010 e de R$ 102.022,00 

atualizados em 10/5/2010, para a operação 312958, declarando, contudo 

um saldo credor favor do autor no montante de R$ 24.008,57 , até 

25/11/2008, atinente a conta corrente, assegurando-se ao autor a 

amortização de tal crédito, bem como dos valores depositados no curso 

do processo de seu saldo devedor junto a instituição financeira 

requerida.Consigno que a atualização das operações financeiras se dará 

nos termos do contrato e o do saldo credor do contrato de conta corrente 

se dará pelo INPC desde 25/11/2008 e juros de mora de 1% ao mês desde 

a data desta sentença. Considerando-se a sucumbência reciproca, 

sobretudo em relação as impugnações apresentadas por ambas as partes 

CONDENO a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios 

de sucumbência em favor da parte autora, que FIXO em 10% sobre o valor 

do crédito ora reconhecido na operação de conta corrente e CONDENO o 

autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor 

da parte requerida, que FIXO em 10% sobre o valor do débito ora 

reconhecido nas duas operações de financiamento, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC.EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos honorários 

periciais.Por fim, no que tange ao cumprimento de sentença dos 

honorários fixados na primeira fase, certifique-se o decurso do prazo 

para o pagamento voluntário, proceda-se a atualização do débito 

intimando-se as partes. Permanecendo as mesmas silentes e sendo certo 

que existem valores depositados em favor da instituição financeira 

executada, proceda-se a liberação do montante devido, nos termos do 

despacho de fls. 874 em favor do patrono do autor, .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218904 Nr: 9050-43.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA ALVES BUENO, CHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ENERGISA - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARZAGÃO 

BARBUTO NETO - OAB:196.193/SP, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS 

- OAB:3889/MT, FERNANDO EDUARDO SEREC - OAB:86352/SP, LUIZ 

FERNANDO WALHBRINK - OAB:8830

 intimação dos advogados das partes autora Joelma Alves Bueno e da 

parte requerida Grupo Energisa para apresentar as contrarazões do 

recurso de apelação interposto pela parte denunciada a lide as fls. 

430/457, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181632 Nr: 23731-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO LESSA & CARDOSO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - 

ELETROBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESTRUC 

VERBICARIO DOS SANTOS - OAB:RJ 79.650, MARCIA ROCHA ESSER 

CALVACANTI - OAB:RJ 68836

 Vistos,

Oportunize-se manifestação da parte contrária quanto o requerimento de 

fl. 718.

Apresentada anuência, proceda-se o desentranhamento mediante 

substituição por cópia, certificando-se o cartório a correspondência dos 

documentos.

Apresentada impugnação conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227558 Nr: 16318-51.2016.811.0055

 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: LUCIA APARECIDA DA ROCHA MOURA, FRANCISCO 

BARBOZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOYON MEDICINA DIAGNOSTICA (DATA MED 

LTDA), JOSÉ MARCOS MAZZUCCA SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14.167/MT, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE O PERITO DR ANDRE 

RIBEIRO BRASILEIRO, DA CONVENIENCE MEDICAL DESIGNOU O DIA 

18/05/2018, AS 11:00 HORAS, PARA A PERICIA, NOS AUTOS, 

CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS AS FLS. 688

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188293 Nr: 5223-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DURÃES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil rejeito os embargos monitórios manejados pela parte demandada e 

julgo procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, determinando, por conseguinte, a 

conversão do mandado monitório em mandado executivo. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas, das despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, .Decorrido o prazo recursal, 
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intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar nova 

memória de cálculo.Apresentada nova memória de cálculo, com fulcro no 

art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a parte devedora 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, intime-se o exequente para que 

indique bens penhoráveis.Tangará da Serra, 27 de abril de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direitoo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1501 Nr: 224-63.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON VALIM FISCHER - 

OAB:119.706, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 Vistos,

Em que pese não haja qualquer óbice de penhora de crédito que o 

executado possa vir a integrar a seu patrimônio em inventário do qual é 

herdeiro, reputo que a simples menção de que os valores decorrentes do 

titulo de créditos foram destinados ao Espólio não permite a inclusão do 

mesmo no polo passivo da demanda, que deve ser integrada paenas pelas 

partes que se vincularam ao titulo executivo extrajudicial que lastreia o 

presente feito.

Assim indefiro o pleito do exequente quanto a inclusão do mencionado 

espólio no polo passivo da presente demanda, não obstante permança 

valida a constrição de créditos que o autor possa a auferir naqueles 

autos, razão pela qual não vislumbro qualquer justificativa para o 

desentranhamento da matricula apresentada pelo exequente.

Outrossim, aguarde-se informações do Juízo do Inventário, ou novos 

requerimentos das partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158191 Nr: 6791-80.2013.811.0055

 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: ELIANE DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDA DE OLIVEIRA ALVES, ESPÓLIO 

DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR 

PEREIRA GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, ESPOLIO DE 

APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, 

MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDAO ACOSTADA AS FLS. 199 E 200, BEM COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245443 Nr: 13114-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON TEIXEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646

 Vistos. Diante do certificado, não se tratando de feito prioritário, e ante a 

impossibilidade de realização no horário sem prejuízo das demais 

audiências, inclusive com prioridades, redesigno a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de agosto de 2018, às 14:00 horas. Saem os 

presentes intimados. Requisite-se os policiais militares. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 260681 Nr: 25333-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO, ROSELI 

BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Processo Crime nº. 25333-10.2017.811.0055 – Cód. 260681

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 O recurso aparenta preencher os requisitos subjetivos e objetivos para o 

seu processamento e foi interposto no prazo legal, por isso recebo a 

Apelação com efeito devolutivo e suspensivo (art. 597 do CPP).

Nos termos do art. 600 do CPP, dê-se vista dos autos a defesa do réu 

para apresentação das razões recursais, após ao Ministério Público para 

contrarrazoar.

Juntadas as contrarrazões, nos termos do art. 601 do CPP, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, grafando nossas homenagens.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 26 de abril de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264994 Nr: 28396-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BARBOSA FERREIRA, RAFAEL 

SILVA NASCIMENTO, Willian Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:

 Em suma, além da necessidade da manutenção da ordem pública, 

presentes também os requisitos da conveniência da instrução criminal e 

garantia da aplicação da Lei Penal neste sentido.Face ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, pois presentes os 

fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos art. 

282, I e II, art. 312 c/c art. 313, I, todos do CPP.Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Tangará da Serra, 26 de abril de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264994 Nr: 28396-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BARBOSA FERREIRA, RAFAEL 

SILVA NASCIMENTO, Willian Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:

 ABRA-SE VISTA, à Defesa, para apresentação de memoriais escritos, 

pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 3) Por fim, uma vez tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. CUMPRA-SE”.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227944 Nr: 16654-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATALINA DIAS GIMENEZ, LIDIANE SIMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Catalina Dias Gimenez, Rg: 4567.204 Filiação: Basilio 

Dias e Felecita Giminez, data de nascimento: 26/01/1988, brasileiro(a), 

natural de Isla pucu - paraguai-MT, solteiro(a), garota de programa, 

Endereço: Rua Marilia, Nr 93-S, Bairro: Vila Poruguesa, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 13.09.2016, o denunciado adquiriu, trazia consigo e 

vendeu a droga pasta-base de cocaína, sem autorização ou em 

desacordo com lei.

Decisão/Despacho:Processo Crime nº. 16654-55.2016.811.0055 – Cód. 

227944 VISTOS EM CORREIÇÃO. Antes de analisar a defesa preliminar da 

ré Leidiane Simão, á fls. 61, defiro o requerimento do Ministério Público de 

fls. 72, pelo que determino a citação da acusada Catalina Dias Gimenez 

por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).

Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se a ré encontra-se segregada em alguma unidade prisional do 

estado. Atendidas as diligências, façam os autos conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 18 de abril de 2018. 

FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 225573 Nr: 14702-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN VALLE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Willian Valle de Paula Filiação: Catarino Jose de Paula e 

Doralice Valle de Paul, brasileiro(a), , Endereço: Rua 40, 670 N, Bairro: 

Jardim Paraiso, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 24.07.2016, o denunciado praticou ato obsceno em 

lugar publico, ou aberto ou exposto ao publico, ao mostrar seu orgao 

sexual para a vítima A.N.S.O., proximo a casa dela.

Decisão/Despacho:Processo Crime nº. 14702-41.2016.811.0055 – Cód. 

225573 VISTOS EM CORREIÇÃO. Defiro o requerimento do Ministério 

Público de fls. 41, pelo que determino a citação do acusado por edital, nos 

termos do art. 361 do CPP, consignando que, não comparecendo aos 

autos, nem constituindo advogado, “ficarão suspensos o processo e o 

curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção 

antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar 

prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).

Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado. Atendidas as diligências, façam os autos conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 18 de abril de 2018. 

FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 268012 Nr: 30920-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS MENDES NOGUEIRA RAMOS, MARCIA 

APARECIDA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL GUIMARÃES DA 

SILVA - OAB:13173/MT

 Autos nº: 30920-13.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 268012.

 Vistos etc.

1) Atenta aos autos, DESENTRANHEM-SE o petitório defensivo acostado 

às fls. 282/298, devolvendo-se, mediante recibo nos autos, ao causídico 

signatário, para que tal pleito seja apresentado no Juízo ad quem, 

porquanto esta Magistrada não detém competência para apreciar pedido 

de habeas corpus contra suas próprias decisões.

2) No mesmo sentido, CUMPRA-SE a deliberação exarada no item “4” do 

despacho proferido às fls. 256/257.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 25 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.: 148356 Nr: 8241-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 8241-92.2012.811.0055.

Código Apolo nº: 148356.

Vistos etc.

1) Considerando o teor da manifestação acostada às fls. 106, RECEBO o 

aditamento à denúncia apresentado às fls. 95/96 dos autos. 

COMUNIQUE-SE o necessário.

2) Ademais considerando que tanto o Parquet quanto a defesa se 

manifestaram satisfeitos com as provas já produzidas nos autos (fls. 96 e 

106), ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para que, no prazo 

de cinco (05) dias, reitere as alegações finais apresentadas na oralidade 

instrutória ou apresente novos memoriais.

3) Empós, ABRA-SE VISTA dos autos à Defesa para, no mesmo prazo, 

apresentar as derradeiras alegações.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 07 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 271480 Nr: 2344-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Autos nº: 2344-73.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 271480.

Vistos etc.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

do réu Danilo Alves de Oliveira, já qualificado nos autos, imputando-lhe a 

prática dos delitos caracterizados nos artigos 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 

9.605/98 c/c art. 14, caput, c/c art. 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, 

em concurso material (art. 69, CP).

A denúncia apresentada pelo Parquet foi devidamente recebida no dia 14 

de março de 2018, conforme decisão acostada às fls. 78/78 verso.

O réu foi pessoalmente citado, consoante certidão de fls. 85, sendo que, 

por intermédio de advogada constituída, apresentou resposta às fls. 

91/100, instante em que arguiu preliminar.

Concitado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento 

da preliminar arguida, haja vista que o princípio da insignificância não 

possui incidência nos crimes ambientais, instante em que pugnou pela 

regular tramitação do feito (fls. 56/60).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que o réu Danilo Alves de 

Oliveira, por intermédio de advogada constituída, invocou o princípio da 

insignificância para afastar a sua responsabilidade penal, no que atina ao 

crime ambiental.

Pois bem.

Em que pese os argumentos despendidos na resposta acostada às fls. 

91/100, no sentido de se aplicar o princípio da insignificância com relação 

ao fato ilícito insculpido no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, com 

a finalidade de afastar a tipicidade material da conduta, entendo que não 

detém respaldo jurídico. Vejamos:

Os Tribunais Pátrios, notadamente o Sodalício Mato-Grossense, acerca da 

matéria, já se posicionou no sentido do descabimento do referido princípio 

com relação aos delitos ambientais, haja vista que a violação da norma 

penal ambiental, a priori, não comporta a ideia de inexpressividade, visto 

que o interesse protegido envolve toda a sociedade, inclusive as 

gerações vindouras.

Nesta senda, impende consignar o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL – UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA EM FLORESTA 

OU OUTRAS FORMAS DE VEGETAÇÃO, SEM LICENÇA OU REGISTRO DA 

AUTORIDADE COMPETENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRETENSÃO 

RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – PARECER DA PGJ ADOTADO PER 

RELATIONEM – NÃO CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 

RELEVÂNCIA – BUSCA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA 

PRESENTE E FUTURAS GERAÇÕES – JULGADO DO TJMT – RECURSO 

DESPROVIDO.“O dano ao meio ambiente é cumulativo, que afeta inclusive 

as gerações futuras. A partir do momento que é somada a todas as 

demais interferências humanas na natureza, o prejuízo global causado ao 

ecossistema por todas as condutas isoladas pode resultar em 

consequências extremamente gravosa e que, não raro, são percebidos a 

longo prazo [...].” (PGJ, Parecer nº 001757-012/2011) “[...] Não cabe a 

aplicação do princípio da insignificância jurídica em delitos ambientais, 

porquanto a ofensa ao bem jurídico tutelado não pode ser mensurado por 

critérios quantitativos, pois a potencialidade do ato atinge diretamente a 

higidez do meio ambiente, cuja preservação é salvaguardada pelo poder 

público para a presente e futuras gerações [...].” (TJMT, Ap nº 

33076/2014) (TJMT, Ap 14822/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

07/07/2017)”

Desse modo, considerando que a finalidade maior do legislador 

infraconstitucional ao criar a Lei nº 9.605/98, foi de tutelar de forma efetiva 

o meio ambiente, diante de sua importância imensurável, RECHAÇO a 

preliminar arguida pela defesa, haja vista que se encontra em 

descompasso com o entendimento jurisprudencial firmado pelos Tribunais 

Pátrios.

Na mesma toada, a denúncia apresentada se encontra em harmonia com o 

artigo 41 do CPP, pois, descreveu o possível fato delituoso de forma 

cristalina.

 Igualmente, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu que 

eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos

1. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 91/100) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de maio 

de 2018, às 13h20min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06 verso).

3.1. REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas 

militares, para comparecer à audiência supra designada, conforme 

preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.

3.2 REQUISITE-SE o réu junto à Direção do estabelecimento penal onde se 

encontra custodiado.

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 25 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/10/2018, às 16h30min, 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: 1001071-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/10/2018, às 16h45min, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001083-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BERNINI (REQUERENTE)

GUILHERME ANJOLINO RUMANIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (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 04/10/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ELMERS NORONHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução.Cite-se/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).Outrossim, a fim de 

dar eficácia a medida, OFICIE-SE aos órgãos restritivos de crédito, a fim de 

proceder a baixa do nome da reclamante nos seus registros, observando 

quanto ao débito discutido nos autos. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tangará da Serra/MT, 25 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001090-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/10/2018, às 09h00min, 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: 1000629-13.2017.8.11.0055

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)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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: 1000642-12.2017.8.11.0055

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)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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: 1000233-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000233-02.2018.8.11.0055 Autora: Mariane da Silva Correa Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 
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qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 133,56 (cento e trinta e três reais e cinquenta e seis 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 

11669787). Todavia, afirma a autora que desconhece a dívida em questão 

por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que a autora não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 0251493556. Porém por não ter ocorrido o 

adimplemento de algumas faturas, houve a inclusão da autora no rol de 

inadimplentes. Bem como, a ré demonstra a existência de prova indicativa 

de pagamentos e junta cópia das faturas dos serviços prestados, o que 

afasta a alegação de desconhecimento da relação jurídica e, de igual 

modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. 

Neste contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro 

no presente caso, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. E, por não haver qualquer 

comprovante de pagamento[5] juntado aos autos e havendo prova 

indiciária do pacto citado, demonstrada está a origem das cobranças e a 

consequente licitude da inclusão no órgão de proteção ao crédito. Assim, 

resta claro que a ré provou, na forma do art. 373, II do CPC, fato extintivo 

do suposto direito da autora. No que tange a notificação prévia de inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão à autora. Isto porque, uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei 

nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 13 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, 13 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor 

sobre as relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais 

serviços públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011400-72.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA MARIA COELHO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT0008852A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA LIRA (EXECUTADO)

MARA RUBIA MEDEIROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

 

VISTOS. Em miúdos, o exequente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

r. sentença que extinguiu o processo pela satisfação de sua pretensão, 

alegando a existência de contradição no dispositivo da sentença. 

Posteriormente os autos vieram conclusos. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, 

imprescindível a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do 

CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em 

vista o caráter integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise 

do processado, verifico que assiste razão a embargante, uma vez que – 

embora tenha sido devidamente intimada e permanecido inerte – há nos 

autos informação a respeito da pendência de valores a serem satisfeitos 

(cf. ID n. 11999633). ANTE O EXPOSTO, acolho os presentes embargos 

de declaração, considerando haver vício na r. sentença, para tanto 

necessário é o seguimento do presente iter processual. Deste modo, em 

respeito ao princípio da simplicidade e celeridade que rege os processos 

de rito sumaríssimo, intime-se a embargante para dar seguimento a 

presente demanda. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 13 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, 13 de abril 
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de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEONCIO DO NASCIMENTO MARCA (REQUERENTE)

NOABIA CRISTINA RODRIGUES MARCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LARISSA RODRIGUES DE MELO OAB - MT0011517A (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CRISTINA DANIELA MARCA LEONCIO (TERCEIRO INTERESSADO)

M. L. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1001132-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER KARINE SABARA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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 seus procuradores, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSCIELLEM CRISTINA MACEDO DA MATA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para indicar nos autos o novo endereço da 

Parte Executada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000267-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLINA MARIA RAMOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000525-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RIBEIRO BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ZANON LONDERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 09/08/2018, às10h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEZAIAS PEREIRA DA SILVA (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:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto pelo Banco Santander. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000456-52.2018.8.11.0055 Autora: Sueli Lima de Araújo Réu: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado 

supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a emenda da petição 

inicial para que a parte autora promovesse a juntada de comprovante de 

residência idôneo, sob pena de indeferimento da petição inicial (cf. ID n. 

11971495). Embora devidamente intimada, a parte autora não apresentou 

manifestação nos autos (cf. ID n. 12908903). 3. Sendo assim, com 

fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, 

opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

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, 26 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMESON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000158-60.2018.8.11.0055 Autor: Hermeson da Silva Pereira Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso, não havendo falar em necessidade de 

requerimento administrativo como pressuposto objetivo do citado direito. 

Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o 

que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Presentes 

os pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas a preliminar suscitada, e inexistindo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: Em síntese, o 

autor narra que foi compelido a adimplir um contrato que não pactou 

(realizado junto a empresa Gazin) para ter acesso a linha telefônica 

fornecida para a empresa ré. Salienta que seu nome estava 

“internamente” negativado pela empresa ré, deste modo pretende 

reparação pelos danos de ordem moral e material decorrente do suposto 

ato ilícito. A ré, ao seu turno, ilustra que não há provas da referida 

negativação, razão pela qual improcedente o pedido inicial. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, reputo não assistir razão ao autor. A uma, porque 

o autor ilustra em sua petição inicial que “(sic) ao solicitar maiores 

informações, o atendente da Requerida informou que não poderia 

fornecer, somente que se tratava de um número, não informado e um 

aparelho que fora comprado junto à Gazin e que haviam sido pagas 07 

(sete) parcelas e as outras que restavam não haviam sido pagas. 

Insistentemente o Requerente informou tratar-se de algum equívoco, pois 

NUNCA HAVIA ADQUIRIDO NENHUM APARELHO” (grifo nosso). Neste 

contexto, ao que tudo indica, a negativação – se existente – teria sido 

realizada pela empresa supramencionada, uma vez que o contrato em 

questão (fraudulento ou não) teria sido pactuado com esta e não com a 

empresa ré. A duas, porque não há prova da inscrição do autor no 

cadastro de inadimplentes[5]. Assim, inexistindo prova do dano – 

verdadeiro pressuposto da responsabilidade civil – não há falar em 

compensação por danos morais e reparação pelos danos materiais no 

presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 25 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, 25 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 

A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em 

órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero 

aborrecimento, incapaz de gerar indenização. (Ap 145425/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (grifo nosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCELO NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000368-48.2017.8.11.0055 Autor: ADRIANO MARCELO NORA 

Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a serem 

tratadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Para os consumidores 

é possível 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” (artigo 6°, VIII, Lei 

8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte autora são 
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verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A parte autora 

narra que possuía com a requerida um contrato particular de prestação de 

serviço de telefonia móvel empresarial acerca das linhas 65 99609-0639 / 

65 99670-0967 / 65 99678-9034 / 65 99973-8921 / 65 99973 8925 / 65 

999859361 e 65 99987 6413. Afirma que pela fatura estar muito onerosa 

efetuou o cancelamento de algumas linhas telefônicas, restando habilitada 

apenas as linhas 65 99973-8921 / 65 99973 8925 / 65 999859361 e 65 

99987 6413, no valor de R$ 394,60. Contudo, aduz que desde a alteração, 

as faturas recebidas estão em valor acima do pactuado pelas partes vez 

que o valor contratado seria do montante de R$ 394,60 (trezentos e 

noventa e quatro reais e sessenta centavos). Requer seja a empresa Ré 

condenada a obrigação de fazer consistente em adequar o valor referente 

ao serviço de telefonia contratado na monta de R$ 394,60 mensais, seja 

condenada a empresa Ré na devolução em dobro do valor de R$ 2.154,70 

(dois mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) cobrados 

indevidamente, corrigidos com juros e correção monetária, nos termos do 

artigo 42, parágrafo único, e ainda, o dobro dos valores pagos pelo Autor 

que excederem a R$ 394,60 mensais, referentes aos meses 

subsequentes ao ajuizamento da ação e, por fim, seja condenada a 

empresa Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – 21 de janeiro de 2017. 

A empresa promovida em sua defesa afirma que feita analise no sistema 

identificou que não há cobranças indevidas sendo que a parte autora usa 

suas linhas em demasiado e há uso de serviços acima do contratado. 

Aduz que os valores tarifados foram cobrados de acordo com utilização 

dos serviços de telefonia, sendo que as faturas foram geradas de acordo 

com o plano contratado. Assim rechaça as alegações iniciais requerendo 

a total improcedência da ação. Diante da informação de cobrança acima e 

em discordância com o plano contratado, cabe à ré demonstrar a 

regularidade das cobranças nos termos do artigo 373, inciso II, do Código 

de Processo Civil, porque inviável a produção de prova negativa. A 

princípio é importante salientar que a contratação dos serviços de 

telefonia são incontroversos, apenas há discussão sobre os valores 

cobrados pelo serviço citado, bem como a respeito de supostas 

cobranças indevidas. No presente caso não há dúvidas de que, conforme 

cópias das faturas, o plano cobrado pela promovida esta acima do valor 

contratado pelo promovente. A reclamada em sua defesa afirma que não 

há cobrança indevida e que os valores tarifados foram cobrados de 

acordo com utilização dos serviços de telefonia, sendo que as faturas 

foram geradas de acordo com o plano contratado pelo autor. Diante de 

todo o exposto se mostra congruente a alegação autoral. Explico. A 

promovida em sua defesa demonstra que o promovente possui um 

contrato no valor de R$ 394,60 e que as faturas de cobrança 

encaminhadas ao autor são superiores a este contrato. Muito embora a 

promovida afirme que o promovente faz uso demasiado de sua linha 

telefônica é importante que a informação ao consumidor seja clara e 

eficiente o que não se demonstrou no presente caso. Afinal, deveria a 

parte promovida demonstrar ao autor quando da contratação do plano 

quais seriam os benefícios do mesmo e quando seria cobrado valores a 

mais em referido. Assim, se mostra procedente a obrigação de fazer 

pleiteada pelo autor, para tanto, necessária a manutenção do plano 

contratado, pelo valor de R$ 394,60, devendo apenas a empresa ré se 

abster de enviar faturas com valores superiores ao contratado enquanto 

não ocorrer alterações gerais de plano ou, caso tenha ofertado o plano já 

fora dos valores atualmente cobrados que seja mantida a oferta até o 

vencimento do contrato do autor. Neste contexto se mostra necessária a 

devolução dos valores cobrados, de forma dobrada, uma vez 

comprovados os requisitos para aplicação do instituto “repetição em 

dobro”. É dizer, o engano na cobrança indevida não foi justiçado, ao 

contrário, se baseou em alteração contratual não solicitada pela autora, 

bem como houve cobrança indevida e pagamento pelo consumidor 

(requisitos objetivos)[1]. Assim, procedente é o pedido de indenização por 

danos materiais, devendo a ré restituir os valores pagos pelo autor, de 

forma dobrada, corrigidos monetariamente desde cada desembolso, na 

forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, no caso em comento 

entendo que o fato relatado extrapolou os limites do mero aborrecimento, 

razão pela qual dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) 

Determinar a manutenção do plano contratado pelo autor pelo valor de R$ 

394,60, devendo a empresa ré se abster de enviar faturas com valores 

superiores ao contratado enquanto não ocorrer alterações gerais de plano 

ou, caso tenha ofertado o plano já fora dos valores atualmente cobrados 

que seja mantida a oferta até o vencimento do contrato do autor. b) 

Condenar a ré à repetição dos valores cobrados indevidamente e 

EFETIVAMENTE pagos pelo autor, de forma dobrada, devidamente 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, até a fatura 

anterior a implantação da obrigação de fazer acima narrada. c) Condenar 

a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso[2] (Súmula 54 do STJ) – data da 

primeira cobrança indevida, e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de abril de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Exempli gratia: [...] 6- A devolução do 

indébito em dobro pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos, 

consubstanciados na cobrança indevida e no pagamento pelo consumidor, 

e subjetivo, concernente ao engano injustificável do fornecedor ou 

prestador do serviço. [...] (Ap 117287/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, Publicado 

no DJE 21/01/2016) (grifo nosso). [2] No caso de manutenção indevida no 

cadastro de inadimplentes, o termo a quo em questão se dá a partir do 

sexto dia contado do pagamento realizado a destempo, conforme 

interpretação da Súmula n. 548 do Superior Tribunal de Justiça. [i] [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000985-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS FILHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI OAB - MT22908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 1000671-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CONCEICAO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000671-28.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, o ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível 

facultou a emenda da petição inicial para que a autora sanasse as 

irregularidades verificadas quanto o comprovante de endereço, uma vez 

que o documento juntado em ID 12156711 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (cf. ID n. 

12212953). Devidamente intimado, a autora manteve-se inerte, consoante 

certidão lançada aos autos (cf. ID 12809921). 3. Sendo assim, com 

fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, 

opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de abril de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTE GERALDO (REQUERIDO)

A. ANTUNES DE FRANCA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000360-71.2017.8.11.0055 Autor: Ernane Roberto da Silva Ré: 

A. Antunes de França – Transportes ME. e Outros. 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 em 

relação a ré A. Antunes de França – Transportes ME (cf. ID n. 10045445). 

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, em relação a ré A. Antunes de França – Transportes ME, 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. No que tange ao 

reclamado Berte Geraldo, DETERMINO o prosseguimento da ação e, tendo 

em vista a informação quanto ao seu endereço atualizado (cf. ID n. 

12866524), proceda-se a sua CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Designe-se nova 

data para realização de audiência de conciliação. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 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. Cumpra-se a determinação acima no que tange à citação do outro 

reclamado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ELEISSON DA SILVA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000346-53.2018.8.11.0055 Autor: Ricardo Eleisson da Silva 

Resende Ré: Natura Cosméticos S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

autor requereu a desistência do feito (cf. ID n. 12801641). 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, 24 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, 24 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012370-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FISCHER DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (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: 1000241-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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TARCISO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (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)

 

Autos n. 1001595-73.2017.8.11.0055 Autor: Tarciso da Silva Araújo Ré: 

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Malgrado irresignação da parte adversa, por existir relação de consumo 

entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o 

ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, 

pois presentes os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica 

em relação a ré. Vejamos: A parte autora foi negativada em órgão de 

restrição de crédito por ordem da ré, por uma dívida no importe de R$ 

127,89 (cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), em 21 de 

abril de 2015, conforme documento em ID n. 11172817. Contudo, afirma 

que não possui esse débito, pois, em que pese ter contratado o serviço, 

havia adimplido integralmente suas obrigações. Diante desses fatos, 

pleiteia obrigação de fazer consistente na retirada de seu nome do 

cadastro de inadimplentes e reparação pelos danos de ordem moral e 

material. A ré, em sua peça contestatória, não controverte o pagamento 

informado pelo autor, apenas informa que a responsabilidade seria do 

agente financeiro e que os fatos narrados não causaram danos de 

qualquer ordem ao autor. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa a inscrição indevida após pagamento integral e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao 

autor. Isto porque analisando os comprovantes juntados pelo autor (cf. ID 

n. 11172817) é cristalino que o pacote de viagem adquirido foi 

completamente quitado. Assim, não havendo débitos que pudessem 

ensejar a inscrição no cadastro de inadimplentes, antijurídica é a 

ocorrência desta. Portanto, não há duvidas de que a inclusão no citado 

cadastro se deu por uma falha operacional da ré, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade os danos daí advindos. Neste contexto, considerando 

ser a ré responsável pela negativação, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, 

necessário é que os danos decorrentes desta omissão sejam 

devidamente reparados. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Neste 

sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No tocante aos 

danos materiais, considerando a responsabilidade objetiva da ré e o dano 

correlato – advindo do ato ilícito praticado pela ré que obrigou o autor a 

efetuar gastos extraordinários para a resolução da contenda –, entendo o 

pleito indenizatório procedente, devendo a ré indenizar o autor pelos 

danos materiais devidamente comprovados, na forma do art. 186 e 927 do 

Código Civil. Assim, deve a ré indenizar o referido autor pelos danos 

materiais no importe de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), decorrentes da 

utilização do serviço de moto-taxi (cf. ID n. 11172047). Todavia, deixo de 

determinar a devolução da taxa pela emissão de comprovante de inscrição 

em cadastro de inadimplentes porque não há nos autos prova de seu 

pagamento. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso – data da inscrição indevida (cf. súmula 54 do 

STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 

362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. b) condenar a ré ao pagamento de R$ 65,00 (sessenta e 

cinco reais), a titulo de indenização por danos materiais, ao autor sobre o 

qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, mais 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Mantém-se a tutela 

antecipada alhures deferida (ID n. 11336331). Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o 

feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 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 
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Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

EVERTON BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000726-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PEREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento voluntário do débito. 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: 8010159-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

BANCO BANKPAR S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-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: 1000029-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIVALDA BARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CORNIANI JULIATO 86607626149 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER ELEAZAR SENGER OAB - MT0021924A (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: 1001459-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLTRAMARI SPONCHIADO (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BORTOLOZZO GUELLA OAB - PR46978 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

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: 8012170-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA CONSTANTINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/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 exequente, por meio de seus procuradores, para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES APARECIDA TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte exequente, por meio de seus procuradores, para se 

manifestar sobre o comprovante de depósito do ID 12382228 no prazo de 

5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000723-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UILLIAM CLAUDINO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000727-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LIMA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 
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requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000731-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELI MARTINS DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para informar novo endereço da Executada, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001110-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA DOS SANTOS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 27 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001273-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu em Cartório o prazo de 15 dias, sem que a Parte 

Executada (revel) comprovasse os autos a satisfação voluntária do 

debito. 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: 1000718-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN BETANIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Executada não comprovou nos autos 

a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para, requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001112-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 27 de 

abril de 2018. FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000762-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JODENILSO FERNANDES SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. Há pedido de levantamento. Contudo, após o bloqueio não houve 

intimação do ente estatal, o que ao nosso entender é de grande 

importância, notadamente porque no âmbito orçamentário não há como se 

separar contas e suas destinações, e no campo da Saúde depois de 

decorrido certo tempo o que se espera do gestor é a regulação do 

fornecimento do medicamento ou serviço. Determino a intimação do Estado 

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

cumprimento da determinação judicial , disponibilizando o medicamento 

pleiteado, conforme requerido. Transcorrido o prazo assinalado, volvam 

os autos conclusos para análise do pedido de liberação de valores 

bloqueados na conta do executado. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 248169 Nr: 15239-03.2017.811.0055

 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: ITALO VILA NOVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSY PADILHA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENITA EGINA DE 

ASSUNÇÃO CARVALHO - OAB:20643-O/MT

 Intimo a querelada por meio de seu advogado,a acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 06 de junho de 2018 às 08h45min
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Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ELMERS NORONHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução.Cite-se/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).Outrossim, a fim de 

dar eficácia a medida, OFICIE-SE aos órgãos restritivos de crédito, a fim de 

proceder a baixa do nome da reclamante nos seus registros, observando 

quanto ao débito discutido nos autos. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tangará da Serra/MT, 25 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26942 Nr: 982-18.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LEFF, TÉRBIO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - 

OAB:8538-A/MT, JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANO PIVA, para 

devolução dos autos nº 982-18.2008.811.0045, Protocolo 26942, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29639 Nr: 3656-66.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDINÉIA 

MIQUELIN BERTAN, para devolução dos autos nº 3656-66.2008.811.0045, 

Protocolo 29639, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93972 Nr: 990-82.2014.811.0045

 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: DJ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FROTA MAX DIESEL COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA, SIGNOR & SIGNOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE DE GOES AMARAL - 

OAB:14951, ELIAS DANIEL DINIZ - OAB:20265/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA SOTIER 

WOLFF, para devolução dos autos nº 990-82.2014.811.0045, Protocolo 

93972, 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.: 114424 Nr: 6533-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA SCHNEIDER & CIA LTDA-SCHNEIDER 

AGROPECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo, para a parte devidamente 

intimada da penhora se manifestar.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008011-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ANDRADE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1008011-02.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JAILSON ANDRADE MONTEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação em 15 dias. Em seguida, manifestem-se as partes, 

em 05 dias, sobre as provas que efetivamente pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Após, cls. Lucas do Rio 

Verde-MT, 15 de março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES NUNES OAB - MG123690 (ADVOGADO)

GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA OAB - MG134881 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EXECUTADO)

PRICILA BASSO (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTEM NOS AUTOS O QUE ACHAREM DE 

DIREITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 3171 Nr: 181-44.2004.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 
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OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Initmação do autor para manifestar-se quanto o laudo de avaliação 

juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 80546 Nr: 4625-76.2011.811.0045

 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: PMVS, GCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos, tendo em vista a informação trazida às fls. 118/119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 85219 Nr: 4792-59.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA ESTHER ZANCO - 

OAB:MT/17.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos da teoria da asserção, as condições da ação devem ser 

analisadas in status assertionis (abstrato), isto é, conforme as afirmações 

feitas pelo autor na inicial.

Sobre a matéria, ensina Luiz Guilherme Marinoni: “O que importa é a 

afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a 

realidade, que já seria problema de mérito”. (Novas Linhas do Processo 

Civil, 3 ed., São Paulo: Malheiros, p. 212).

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERVIA POR DÉBITOS DA 

FLUMITRENS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA 7/STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 

83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 

do Código de Processo Civil, pois o Tribunal a quo resolveu as questões 

pertinentes ao litígio, mostrando-se dispensável que tivesse examinado 

uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pela parte. 2. A 

análise da pretensão recursal sobre a alegada ilegitimidade passiva 

demanda, no caso, reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 3. O entendimento desta Corte Superior é pacífico no 

sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, 

devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da 

narrativa constante na petição inicial. 4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 372.227/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)

No caso dos autos, a análise da demanda instaurada revela que a medida 

aviada é adequada e necessária para a pretensão executiva apontada na 

inicial, de modo que a alegação de inexistência de título executivo em 

razão da incapacidade do agente reclama análise de mérito.

Rejeito a preliminar.

2. Portanto, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, 

art. 354), nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, 

art. 355 e 356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, 

II) seguintes: a) Capacidade do agente para firmar TAC, bem como 

eventual nulidade ou invalidade do Termo de Ajustamento de Conduta; b) 

Cumprimento das obrigações estampadas no título e objeto da execução; 

c) demais pontos que sejam verificados no decorrer da instrução pelo 

juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa.

3. Inexiste hipótese de inversão convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou 

judicial (CPC, art. 373, § 1º) do ônus da prova, de forma que cabe ao autor 

a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(CPC, art. 357, III c/c 373, I e II).

4. 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.

5. A parte embargante (f. 488/489) pugnou pela produção de prova 

testemunhal, documental, parecer de perito analista administrativo e 

depoimento pessoal do embargado, ao passo que este (f. 534/536) 

pugnou pela realização de prova pericial pelos técnicos da SEMA, com 

lavratura de relatório detalhado acerca das regularizações e adequações 

necessárias na rede esgotamento sanitário.

6. Indefiro o pedido de produção de prova oral (testemunhal e depoimento 

pessoal do embargado), porquanto desnecessárias para o deslinde do 

feito. De igual modo, indefiro o pedido de solicitação de parecer de perito 

analista administrativo, porquanto eventual necessidade de ato 

administrativo composto/complexo decorre de lei, de modo que possível a 

indicação de seu teor e vigência pela parte interessada, não dependendo 

de conhecimento especial de técnico (artigo 464, § 1º, I, do CPC).

7. Defiro as demais provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente 

pleiteadas.

 8. Para prova pericial, requisite-se engenheiro florestal qualificado da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT), o qual deverá ser 

intimado para a realização do exame pericial conclusivo quanto a 

ocorrência ou não das regularizações e adequações estipuladas no TAC, 

devendo o técnico especificar quanto a eventuais soluções alternativas 

indicadas ou que tenham sido realizadas, e que eventualmente venham a 

alcançar a mesma finalidade disposta nas cláusulas do TAC. Fixo o prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias para entrega do laudo, contados da data da 

perícia.

 9. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário (CPC, art. 465).

 10. Após, realizada a perícia e apresentado o respectivo laudo, 

intimem-se às partes para, querendo, apresentarem manifestação, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (CPC, 

art. 477, §1º).

11. Expeça-se o necessário.

12. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91885 Nr: 5775-24.2013.811.0045

 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: CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR, GILBERT 

ROCHA PRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURA MAGIA FESTAS E EVENTOS LTDA ME, 

ANE KARINE CALLAI, JULIANA CALLAI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Intimação da parte requerida:"Com o retorno da deprecata, dê-se vista 

dos autos às partes para a apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, a iniciar-se pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91923 Nr: 5813-36.2013.811.0045

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCM, LMGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do peticionante Lucas Fratari da Silveira Tavares, acerca do 

desarquivamento dos autos no prazo solicitado, cientificando-o do retorno 

ao arquivo logo após o prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94346 Nr: 1301-73.2014.811.0045
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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: REUNI DA COSTA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB ( FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT), ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

SEGURANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, restando 

extinto o feito com resolução do mérito, tornando, por corolário, sem efeito 

a decisão liminar de f. 106/108.3.1. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, condeno o autor no 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), ficando tal obrigação sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. 3.2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003251-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CAMPOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FRANCISCO GARGHETTI (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, especialmente sobre a certidão do oficial de justiça (ID 12851382). 

Guilherme Pereira Dias Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85936 Nr: 5598-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA TRUCK AUTO MECANICA LTDA ME, 

TATIANE ANA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:MT/11876-A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:6171, 

MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar 

a(s) carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31404 Nr: 487-37.2009.811.0045

 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: ZILMA DA CONCEIÇÃO DIAS BORTOLASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BORTOLASSI, ARDILHO 

BORTOLASSI, ORACILIO BORTOLASSI, DILCE DE MELLO BORTOLASSI, 

MOACIR BORTOLASSI, TEREZINHA DE LOURDES FARIAS BORTOLASSI, 

DORVALINA BORTOLASSI DOMINGUES, MEDARDO BORTOLASSI NETTO, 

JÚLIA ALVES BORTOLASSI, DORCÍLIO SEGUNDO BORTOLASSI, 

GLÁUCIA MARTINS BORTOLASSI, ZILMA DA CONCEIÇÃO DIAS 

BORTOLASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante, OU recolher as custas para seu envio, e, ainda, INTIMO 

para que providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento dos mandados expedidos, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 434 Nr: 19-64.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2004/479 – CÓD. 434.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens, livres e 

desembaraçados, passíveis de constrição judicial, DETERMINO a 

realização de consulta, junto ao sistema eletrônico InfoJud, com o 

propósito de obter as duas últimas declarações de imposto de renda do 

executado.

Com a juntada da resposta da consulta, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35911 Nr: 926-14.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BROMILDO LAWISCH, HELMUTE AUGUSTO 

LAWISCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Processo n.º 926-14.2010.811.0045 – CÓD. 35911.

Conforme já foi decidido anteriormente (fls. 395/396) a companhia 

executada é devedora de: a) obrigação jurídica principal, decorrente da 

“diferença da cobrança do índice de correção monetária e juros 

remuneratórios” no contrato de financiamento celebrado entre as partes 

litigantes; b) ‘astreintes’ na razão de R$ 80,00 (oitenta reais) durante o 

lapso de 1029 dias; c) honorários sucumbenciais no percentual de 20% do 

valor da condenação.

A temática concernente à quantificação da obrigação principal não 

repercutiu mais outras celeumas e diante da concordância das partes foi 

homologado o cálculo de liquidação da dívida e determinada a expedição 

de alvará de liberação (fls. 395/396 e 403). Este ponto tornou-se 

incontroverso no processo. Há, entretanto, ainda discussão acerca do 

valor das ‘astreintes’ e, por arrastamento, do valor dos honorários de 
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advogado, visto que se encontra pendente de julgamento o Recurso 

Especial n.º 1.245.434/MT, conforme se evola dos extratos de andamento 

que segue no anexo. Portanto, como medida de prudência, INDEFIRO o 

pedido de expedição de alvará e determino que se aguarde o efetivo 

julgamento do recurso especial.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36524 Nr: 1557-55.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR MELLO MARTINS, PAULO 

CESAR MELLO MARTINS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º1557-55.2010.811.0045.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 72, inciso II e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e do art. 3.º, inciso VI da Lei Complementar 

Estadual n.º 146/2003, determino que o processo seja encaminhado à 

Defensoria Pública para que atue na condição de curador especial dos 

executados, citados mediante a expedição de edital, e se manifeste.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 153423 Nr: 1964-80.2018.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS BALABAN, MARIANO BALABAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por via de consequência, diante desta perspectiva, devido à existência de 

garantia do juízo, por intermédio de penhora de bem imóvel, devidamente 

formalizada no processo executivo, com espeque no teor do art. 919 do 

Código de Processo Civil, RECEBO os embargos à execução, conferir-lhe 

efeito suspensivo, dado a configuração da plausibilidade do direito (‘fumus 

boni iuris’).Proceda-se à intimação da exequente/embargada, através do 

advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular 

manifestação [art. 920, inciso I do Código de Processo 

Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de abril de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 9327 Nr: 692-76.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO BALABAM, JOÃO CARLOS 

BALABAN, REINALDO ANTÔNIO MELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Processo n.º 642-76.2003.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da exceção de pré-executividade formulada pelo 

Curador Especial. Após, venham conclusos para decisão.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36142 Nr: 1168-70.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Processo n.º 1168-70.2010.811.0045.

Proceda-se à intimação da empresa executada/impugnante para que, no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, promova o depósito do valor dos 

honorários periciais, sob pena de se reputarem corretos os cálculos 

apresentados pelo credor/impugnado e ficar prejudicada a produção da 

prova pericial.

Comprovado o depósito do valor dos honorários periciais, intime-se o 

perito para que indique data, horário e local para a realização dos 

trabalhos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 153610 Nr: 2059-13.2018.811.0045

 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: MARCHAND AGRICOLA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRÉ MACHADO CANO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2059-13.2018.8.11.0045.

Apensem-se estes aos autos do processo código n.º 115858.

Após, tratando-se de incidente processual de habilitação de crédito, 

processada em apenso à ação de inventário, sendo desnecessária a 

citação pessoal da parte requerida [cnf. TJRS, AC nº 70070632492, 7ª 

Câmara Cível, Rel: Liselena Schifino Robles Ribeiro, J. 09/11/2016], 

proceda-se à intimação da inventariante e dos herdeiros habilitados ao 

inventário, através de seu procurador constituído, via DJe, para que digam 

se concordam com o pedido da requerente [art. 642, §2º do Código de 

Processo Civil/2015].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37596 Nr: 2633-17.2010.811.0045

 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: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. B. SUPERMERCADO LTDA 

(SUPERMERCADO RIO VERDE), RUDINEZ BOTEGA, ADRIANA KARINE 

RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2633-17.2010.811.0045.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 72, inciso II e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e do art. 3.º, inciso VI da Lei Complementar 

Estadual n.º 146/2003, determino que o processo seja encaminhado à 

Defensoria Pública para que atue na condição de curador especial da ré 

Adriana Karine Rambo, citada mediante a expedição de edital, e apresente 

contestação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de abril de 2018.
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Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92401 Nr: 6262-91.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO, SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR/ 39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6262-91.2013.811.0045

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial formulada pelo 

Banco CHN Capital S/A contra Agenor Casonatto, que pretende a 

satisfação de dívida consubstanciada em título executivo extrajudicial.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

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

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87591 Nr: 1425-90.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO RAMOS, ANA MARIA CASAVECHIA 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:OAB/MT 18.295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Processo n.º 1425-90.2013.811.0045

Trata-se de Ação de Embargos a Execução formulada por José Roberto 

Ramos e Ana Maria Casavechia Ramos contra Banco do Brasil S/A, que 

pretende a satisfação de dívida consubstanciada em título executivo 

extrajudicial.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85773 Nr: 5430-92.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPESHLM, FDLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5430-92.2012.811.0045

Intime-se a empresa Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A para que, no prazo e 15 (quinze) dias, apresente prova 

material idônea, que demonstre a efetiva ultimação da cessão de créditos, 

objeto da demanda. Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste acerca do pedido de substituição processual. 

Depois, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105157 Nr: 1373-26.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1373-26.2015.811.0045.

Proceda-se à intimação da exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente memória de cálculo atualizado da dívida, de acordo com os 

parâmetros estabelecidos na sentença de mérito proferida na ação de 

embargos à execução.

Da juntada do cálculo da dívida, intime-se o executado, através do seu 

advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste.

Após, voltem conclusos.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113567 Nr: 5840-48.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ PICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37832 Nr: 2869-66.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2869-66.2010.811.0045.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de abril de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121709 Nr: 1468-22.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA PALAVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, ante a 

superveniente ausência de interesse de agir, por perda do objeto.Pelo 

princípio da sucumbência, condeno a embargada no pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, cumpre ter presente que tomando em consideração que a 

Emenda Constitucional n.º 80/2014 conferiu à Defensoria Pública idênticas 

prerrogativas atribuídas à Magistratura, conclui-se, por força de 

conclusão lógica, que se revela totalmente incabível o recebimento de 

honorários de advogado [cf.: TJMT, Agravo Regimental n.º 

0019673-40.2016.8.11.0000, 4.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Luiz Carlos da 

Costa, j. 01/03/2016; TJMT, Agravo n.º 0152629-54.2015.8.11.0000, 3.ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel.: Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2015]. 

DEIXO DE IMPOR, portanto, a condenação da embargada no pagamento de 

honorários de advogado.Uma vez preclusa a presente decisão, 

DETERMINO que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à 

demanda executiva que se encontra em apenso e, após, arquive-se o 

processo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

24 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13135 Nr: 1925-74.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI GRESPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MENEGHETTI - OAB:MT 

- 8.049 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2004/269 – CÓD. 13135.

Intime-se a advogada, subscritora da petição juntada na fl. 58 dos autos, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada de instrumento 

de procuração hábil a documentar a regularidade da sua condição de 

advogada do exequente.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 17108 Nr: 2340-23.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, JOÃO 

DE DEUS, TEREZINHA DE JESUS SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 Processo n.º 2005/340 – CÓD. 17108.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39278 Nr: 4303-90.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR BATISTA DA COSTA ME, 

VALDEMIR BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4303-90.2010.811.0045 – CÓD. 39278.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 4515 Nr: 633-93.2000.811.0045

 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: MEDARDO BORTOLASSI NETTO, JÚLIA ALVES 

BORTOLASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI BITTNER, CIRLENE NEUSA BITTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MÜHL - 

OAB:5.719-A, IVALDIR PAULO MÜHL - OAB:14.573/PR

 Processo n.º 633-93.2000.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de incluir no polo passivo da demanda Oldemar Eichelt, 

conforme determinado pela Superior Instância (fls. 749/766).

Proceda-se à intimação dos autores para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promovam a citação do réu Oldemar Eichelt, sob pena de extinção do 

processo [art. 47, p. único, CPC/73; art. 115, p. único, CPC/15].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89622 Nr: 3510-49.2013.811.0045

 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: SESTÍLIO JOSÉ DE MARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 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: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 3510-49.2013.811.0045.

Intime-se o apelado/autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119361 Nr: 192-53.2016.811.0045

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLAUDIA FREITAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 Processo n.º 192-53.2016.811.0045.

Intime-se o apelado/requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119738 Nr: 411-66.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES COSTA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Processo n.º 411-66.2016.811.0045.

Intimem-se a autora/apelada e a ré/apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem as contrarrazões recursais [art. 1.010, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da 

matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84195 Nr: 3715-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na impugnação 

ao cumprimento de sentença proposta pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS contra Larissa Rhafaela Saraiva Silva, para o fim de 

RECONHECER a inexistência de crédito em favor da exequente/impugnada 

e, como consequência direta, JULGAR EXTINTO o presente feito, com 

julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo 

normativo do art. 85, § 2.º c/c o art. 90, ambos do Código de Processo 

Civil, CONDENO a exequente/impugnada no pagamento de custas judiciais 

e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% sobre o valor da execução, considerando-se o trabalho 

executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo 

tramitou.Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e 

dos honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, 

infligido à exequente/impugnada, em razão do fato de ter-lhe sido 

concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita.Preclusa esta 

decisão judicial, arquive-se o processo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29229 Nr: 3202-86.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAQ, INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS - com supedâneo no CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3202-86.2008.811.0045.

Considerando que a requerida, devidamente intimada, não veiculou 

impugnação, proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo, devendo apresentar 

planilha de cálculo da dívida atualizada e indicar bens passíveis de 

penhora. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97111 Nr: 3629-73.2014.811.0045

 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: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - 

COODENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:39896-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:RS/83.410, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Processo n.º 3629-70.2014.811.0045.

Intime-se a apelada/requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106719 Nr: 2180-46.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILDA PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2180-46.2015.811.0045

Recebo a petição do INSS, juntada na fl. 89 dos autos, como impugnação 

ao cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre o conteúdo da impugnação. Após, voltem os 

autos conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116187 Nr: 7357-88.2015.811.0045

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 
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OAB:MT/7142-B, Francieli Aparecida de Mello - OAB:OAB/MT 18497, 

MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 7357-88.2015.811.0045.

Intime-se a apelada/requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001570-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMA LUCIA FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001570-56.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

RELEGO a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. NOMEIO, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 13/06/2018, a partir das 8h30min, observada a 

ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 

15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Arbitro os honorários 

periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 

do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Considerando-se as particularidades da 

causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é 

cediço, a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001604-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ZANUTTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ANDRESSA LUCIANA FRIZZO 

(IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001604-31.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da liminar, no mandado de 

segurança, se mostra imprescindível que, fundamentado em prova 

inequívoca, subsista fundamento relevante, traduzido através da 

plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) 

e, ao mesmo tempo, também exista fundado risco de ineficácia do 

provimento final (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo do art. 7.º, inciso III da Lei n.º 12.016/2009. Cumpre 

relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos 

julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa orientação, a 

decisão consubstanciada em acórdão assim ementado: “(…) 2 - A 

concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é 

condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da 

Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam: (a) a existência de um 

ato administrativo com efeitos suspensíveis, (b) a existência de 

fundamento relevante e, (c) a possibilidade de que do ato impugnado 

possa resultar a ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida. A 

ausência desses requisitos, como ocorrido na espécie, é razão suficiente 

para impor o indeferimento do pedido. (…)” (STJ, AgRg no MS n.º 

20.203/DF, 1.ª Seção, Relator: Ministro Sérgio Kukina, julgado em 

26/11/2014). Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que 

não subsistem evidências concretas que demonstrem, neste momento 

processual, a efetiva verossimilhança das alegações tecidas na petição 

inicial, mormente quanto à forma de comunicação da impetrante, sobre o 

ato de convocação, e o prazo para entrega dos documentos necessários 

à posse no cargo. Há, na verdade, a necessidade de haver a requisição 

de informações à autoridade apontada como coatora, para que se possa 

formar um juízo de convicção seguro acerca da existência do alegado 

direito líquido e certo da impetrante. No mais, a medida vindicada não será 

ineficaz, se concedida apenas ao final, mercê da brevidade do rito e do 

efeito recursal meramente devolutivo da sentença concessiva, bem se 

podendo aguardar a definição de um quadro fático devidamente delineado. 

Por conseguinte, devido a não-configuração da plausibilidade do direito e 

verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’’) e do fundado risco de 

ineficácia do provimento final (‘periculum in mora’), e tendo em vista que a 

concessão da tutela de urgência, como medida ‘inaldita altera pars’, é 

medida de exceção, admitida somente após a notificação da autoridade 

coatora, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora, 

acerca do conteúdo da petição inicial, e para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que achar necessárias, em conformidade 

com as disposições preconizadas no art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009. Logo em seguida, exaurido o prazo regulamentar, para efeito 

de prestação das informações, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste [art. 12 da Lei 

n.º 12.016/2009]. Na sequência, venham os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1000250-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PELISSARI (EMBARGANTE)

GONCALINO FERNANDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO)

FELIPE OLING CORASSA OAB - MT0018492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER BARTH (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000250-68.2018.8.11.0045. Cuida-se de embargos à 

execução formulados por Gonçalino Fernandes e Emerson Pelissari contra 

Ester Barth, em que objetiva a extinção da demanda executiva, dado a 

ocorrência do pagamento da obrigação jurídica. Foi proferido despacho 

liminar, que recebeu a petição inicial e determinou a intimação da 

embargada para apresentar impugnação. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes 

firmaram transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida, 

conforme se evola do conteúdo do documento que segue no anexo, 

extraído da ação executiva n.º 1002082-10.2016.8.11.0045. Cumpre 

destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo do termo de 

acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação da transação civil, visto que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

Julgo Extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo 

no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Proceda-se o 

apensamento deste processo aos autos da ação cível n.º 

1002082-10.2016.8.11.0045. Custas judiciais integralizadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 26 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120873 Nr: 1021-34.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PESSOA LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO PESSOA LIMA DOS 

SANTOS, Filiação: Maria do Socorro Lima dos Santos e Manoel Gomes 

Lima dos Santos, brasileiro(a), natural de Mundo Novo-BA. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à INTIMAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acerca 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20/06/2018, 

às 15h30 que se realizará nesta Comarca

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Defiro o parecer ministerial de fl. 82. 

Assim, designo para o dia 20 de junho de 2018, às 15h30min, a realização 

da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

inquiridos os policiais militares João Adelar Godois Santana e Pedro 

Canisio Kessler e, ao final, interrogado o réu.2. Intime-se o réu por edital. 

3. Intime-se ainda, o Ministério Público, a Defesa, bem como as 

testemunhas supracitadas. Requisite-se, se necessário.4. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de abril de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005249-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARVALHO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005249-98.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUIZ CARVALHO 

DE FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de 

março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA LINA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1002133-84.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI TRETTO 

& TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: APARECIDA LINA DA SILVA Vistos. 

Defiro emenda a inicial. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial 

original necessário à instrução da presente execução (FONAJE Enunciado 

Cível 126). Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o principal e cominações legais, bem como os honorários 

advocatícios ou nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a 

totalidade do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quanto 

forem necessários a satisfação integral da execução. Não o fazendo, 

deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação de bens do 

devedor suficientes para satisfação do débito executado, observando as 

exigências legais. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento), a 

serem pagos pelas executadas. No caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira 

o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de 

penhora, designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do 
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(a) conciliador(a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos 

à execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003505-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALZILENE SOUSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1003505-68.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALZILENE SOUSA SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. ALZILENE SOUZA SOARES 

ingressou com ação de indenização por danos morais com pedido de 

tutela antecipada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, consistente em 

obter a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes dos órgãos 

de restrição ao crédito. Narra na inicial que obteve conhecimento que seu 

nome foi inserido no cadastro de inadimplentes pela empresa requerida, 

referente a uma dívida no valor de R$ 168,73 (cento e sessenta e oito 

reais e setenta e três centavos), oriundo do contrato n. 

033231221000060FI, tendo como a data do débito 07.02.2016 e 

disponibilizado no sistema do SCPC na data de 04.03.2016. Alega que não 

possui qualquer vinculo contratual com o reclamado. Por fim, requereu a 

concessão dos efeitos da tutela consistente em determinar a exclusão do 

seu nome do cadastro de inadimplentes dos órgãos de restrição ao 

crédito. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a parte 

autora postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, exclusão do seu nome do cadastro de inadimplente alegando 

desconhecer os motivos pelos quais o seu nome foi inserido no rol de 

inadimplentes, no entanto verifica-se que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados, sobretudo porque em análise dos 

documentos que instruíram a inicial observo que inexistem elementos 

suficientes para concluir que a inscrição no serviço de proteção ao 

crédito se deu de forma ilícita, sendo prudente aguardar a instrução 

processual para melhor esclarecimento dos fatos. Dessa forma, ausente 

prova inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da 

tese autoral, bem com a urgência, afigura-se incabível, o deferimento da 

medida de pleiteada, fazendo-se necessária a oportunização do exercício 

do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Posto isto, 

INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Defiro a inversão do ônus da prova, por entender que a 

parte autora é hipossuficiente no caso em apreço, devendo a parte 

reclamada trazer aos autos toda documentação que temem seu poder no 

que diz a respeito relação jurídica com autor, no prazo da contestação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 

de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003965-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN SIMONE PEREIRA ROHDEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

Decisão ID 12141877 bem como da audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 13/06/2018 Hora: 13:15 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-18.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN CARLOS DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES MOURA MARTINS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA MAIA GOMIDE OAB - GO36108 (ADVOGADO)

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010692-18.2011.8.11.0045; Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora 

on-line no valor de R$ 17.040.01, (dezessete mil quarenta reais), conforme 

cálculo no Id. 10718573. 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, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, 19 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001387-22.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCOS RODRIGO 

MACHADO REQUERIDO: OI 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 
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Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

autora alega, em síntese, que, em 27/09/2016, contatou um representante 

da requerida com o fito de contratar serviços de internet para sua 

residência e que foi informado via mensagens de Whatsapp as condições 

para a contratação do serviço, quais sejam, a não cobrança da taxa de 

instalação e que os valores para o pacote de 5MB seriaM de R$ 49,90 de 

telefone fixo, R$ 64,80 de internet, taxa de adesão de 12x de R$ 16,00. 

Afirma que manifestou o interesse de contratar somente a internet, tendo 

sido informado de que tal plano somente se daria se fosse contratado o 

pacote completo no valor de R$ 130,80 mensais, com fidelização de 12 

meses. Aduz que contratou o plano em 18/10/2016, porque necessitava 

dos serviços de internet. Alega que no momento da instalação foi 

detectado que somente seria possível a instalação de internet 2MB para a 

residência do autor, pelo que afirma que deveria haver abatimento nas 

faturas, o que não ocorreu. Aduz que em 24/11/2016 recebeu uma fatura 

no valor de R$ 83,29, constando valores não discriminados e serviços não 

solicitados, quais sejam Backup e Educa Mais Brasil, e que nos meses 

posteriores as faturas vinham no valor variável de R$ 130,00 a R$ 133,00. 

Afirma que o único serviço de seu interesse é o de internet, que consta 

discriminado na fatura o valor de R$ 59,90. Afirma que contatou a 

requerida visando o cancelamento dos serviços não contratados, bem 

como a manutenção somente dos serviços de internet, sem êxito. Pleiteia a 

revisão do contrato, a fixação do valor do serviço de internet de 2MB no 

montante de R$ 59,90, a exclusão dos serviços adicionais, a exclusão das 

taxas de instalação e adesão. A ré, em contestação, não logrou êxito em 

comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos pleiteados 

pelo autor. Trata de hipótese de ofensa ao Código de Defesa do 

Consumidor, sendo em verdade uma “venda casada” do serviço de 

internet, telefonia fixa, backup e Educa Mais Brasil e expediente vedado 

pelo artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido: 

“AUTOS Nº 0122475-19.2012.8.19.0038 Recorrente: Flavia Lourical da 

Silva Recorrido: Banco IBI S/A VOTO Cartão de crédito. "Proteção total 

farmácia". Serviço não contratado. Inexistência de prova da contratação. 

Cobrança indevida. Restituição em dobro. Artigo 42, parágrafo único do 

CDC. Dano moral não configurado. Sentença parcialmente reformada. O 

reclamado não comprovou a existência de contrato que prevê a cobrança 

de "Proteção total farmácia". A prova da contratação seria bastante 

simples, desde que se juntasse aos autos cópia do contrato assinado pelo 

reclamante, o que não foi feito. Evidente, portanto, a não contratação. 

Como não há prova de contratação do serviço, deve sua cobrança ser 

desautorizada e o pedido do autor, de devolução em dobro, deve, 

portanto, prosperar. Analisando o caso dos autos, verifico que se trata de 

mera cobrança indevida, uma vez que não houve qualquer lesão a direito 

da personalidade. Nesse sentido decide o Conselho Recursal, nos termos 

dos seguintes precedentes: "Recurso inominado nº 0118614-39.2012 

Recorrente: BANCO SANTANDER S.A. Recorrida: ALINE MYCHYLLES DE 

OLIVEIRA Ementa: Direito do consumidor. Serviço bancário. Repetição de 

Indébito. Cobrança de prêmio de seguro não contratado. Venda casada. 

Dano moral inexistente. Repercussão exclusiva na esfera financeira do 

consumidor. Sentença reformada em parte. V O T O Trata-se de recurso 

inominado interposto contra sentença que julgou ação na qual o Recorrido 

buscava compensação por dano moral e ressarcimento de valores 

descontados indevidamente em sua conta corrente, relativos a prêmio de 

seguro que o Autor contratou por imposição da Recorrente, em prática de 

venda casada. A sentença recorrida julgou o pedido procedente em parte 

para condenar o Réu, ora Recorrente, a pagar ao Autor a quantia de R$ 

8.000,00, a título de compensação por dano moral, e a restituir a quantia 

de R$ 2.482,26, eis que comprovado o pagamento de 11 parcelas do 

mencionado seguro, no valor de R$ 112,83. No que tange ao 

reconhecimento da ilegalidade do desconto, não merece qualquer reparo a 

sentença recorrida, na medida em que evidente a prática de venda 

casada, o que decorre das regras de experiência ordinária, já que o 

consumidor que já se encontra em dificuldades financeiras e necessita 

tomar empréstimo, não optaria por contratar espontaneamente um seguro 

no valor equivalente a dez por cento do empréstimo. Por essa razão, 

correta a determinação de devolução em dobro das quantias pagas 

indevidamente, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ocorre que, em que pese a contrariedade de tal cobrança ao 

direito, e, em especial, às normas previstas na legislação consumeirista, 

verifico que tal fato gera conseqüências tão somente patrimoniais, 

bastando a restituição das quantias pagas, como já determinado, para que 

o direito violado seja reparado, mesmo porque a restituição em dobro já 

assume caráter punitivo. No que tange aos danos morais alegados, 

verifico que estes não ocorreram, na medida em que a ofensa à honra 

resulta em grave imposição, pelo agente causador do dano, de 

perturbações ao estado psíquico do consumidor, desequilibrando sua 

serenidade, o que não se verifica in casu. Tal anomalia da integridade 

psicológica, pode atingir a própria família do consumidor, ou o grupo social 

a que pertence, gerando, por conseguinte, grande descontentamento não 

somente ao lesado, o que não restou comprovado nestes autos, já que a 

mera cobrança indevida, sem maiores repercussões, sem dúvida causa 

aborrecimentos, mas estes fazem parte do dia a dia de todas as pessoas, 

sem caracterizar dano moral. A esse respeito, saliente-se a lição do 

Desembargador Sergio Cavalieri Filho:"Nessa linha de princípio, só deve 

ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensa e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos."(In" Programa de Responsabilidade Civil ", 5ª ed., 

editora Malheiros, p. 98) Isto posto, VOTO no sentido de conhecer e dar 

provimento parcial ao recurso, para excluir a condenação ao pagamento 

de compensação por danos morais, mantida, no mais, a sentença por 

seus próprios fundamentos, sem ônus sucumbenciais.".GRIFOS 

APOSTOS. Recurso inominado nº 0118614-39.2012. Relatora Juíza 

VANESSA DE OLIVEIRA CAVALIERI FELIX, julgado em 21/02/2013. 

"Processo: 0052070-14.2009.8.19.0021 Recorrente: RICARDO VENTURA 

MACHADO Recorrido: SABEMI SEGURADORA SA VOTO - Autor diz que 

contratou um empréstimo consignado junto ao réu no valor de R$ 2.500,00, 

para pagamento em 49 prestações de R$ 101,41. Ocorre que a ré passou 

a realizar o desconto de duas parcelas por mês. Após reclamar, 

conseguiu a exclusão do segundo desconto, que se referia a um seguro 

não contratado, recebendo da ré a restituição simples dos valores 

descontados, no total de R$ 623,31. Requereu: 1) condenação da ré a 

pagar R$ 623,31 a titulo de indenização por danos materiais, para que seja 

prestigiada a devolução em dobro; 2) indenização por danos morais. A fls. 

12 consta prova da contratação do empréstimo. A fls. 13 consta prova do 

desconto de valor superior ao da prestação contratada (R$ 247,33). 

CONTESTAÇÃO fls. 40 - preliminar de ilegitimidade passiva, pois a 

cobrança questionada refere-se a "Assistência Financeira", contratada 

junto à Sabemi Previdência Privada. Preliminar de perda de interesse 

processual em razão da restituição realizada após a reclamação feita pelo 

autor. No mérito, argumentou que os descontos questionados pelo 

consumidor foram decorrentes de um erro de sistema. SENTENÇA - fls. 77 

- JULGOU IMPROCEDENTES OS PE DIDOS. Recurso do AUTOR. JG. 

Contrarrazões do autor. Sentença que deve ser reformada para que seja 

assegurada ao autor a restituição do valor indevidamente cobrado na 

forma dobrada, em prestigio ao disposto no art. 42, parágrafo único do 

CDC. Cobrança indevida, reconhecida pelo réu, comprometendo parte da 

renda do consumidor. No tocante aos danos morais, entendemos que não 

restaram configurados, pois a cobrança realizada não causou prejuízos 

que transbordam da esfera do mero aborrecimento. Ademais, a 

compensação dos prejuízos sofridos pelo consumidor restará 

devidamente compensada pela restituição albergada por esta decisão. 

Posto isso, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para 

condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 623,31 (seiscentos e 

vinte e três reais e trinta e um centavos), corrigida monetariamente desde 

o desembolso e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da 

citação. Sem honorários, por se tratar de recurso com êxito.". GRIFOS 

APOSTOS. Recurso Inominado nº 0052070-14.2009.8.19.0021. Relator 

Juiz ALEXANDRE CHINI NETO, julgado em 05/02/2013. Diante do exposto, 

conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento para condenar o 

reclamado a restituir R$ 27,98 (vinte e sete reais e noventa e oito 

centavos), já em dobro, indevidamente cobrados a título de"Proteção total 

farmácia", tudo devidamente corrigido do desembolso e acrescido de juros 

de 1% ao mês contados da citação, mantidos os demais termos da 

sentença. Sem ônus sucumbenciais. Rio de Janeiro, 13 de maio de 2013. 

José de Arimatéia Beserra Macedo Juiz Relator” (TJ-RJ - RI: 

01224751920128190038 RJ 0122475-19.2012.8.19.0038, Relator: JOSE 
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DE ARIMATEIA BESERRA MACEDO, Segunda Turma Recursal, Data de 

Publicação: 18/07/2013 13:32) (g.n.) Assim, reputo acertada a rescisão 

contratual no que concerne aos serviços de telefonia fixa, além dos 

serviços adicionais à internet, mantendo tão somente o serviço de internet 

de 2MB no valor de R$ 59,90, e restituindo o valor pago indevidamente. 

Verifico, ainda, não serem devidas as taxas de adesão e instalação, uma 

vez que não restou comprovada sua previsão em contrato, na forma da 

lei. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERNET 

BANDA LARGA. TAXA COBRada por ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE DO 

SERVIÇO contratado. pedido de repetição de indebito c/c indenização por 

danos morais. restituição em dobro cabível. danos morais não 

configurados. mero dissabor. A parte autora afirma ter solicitado à 

redução da velocidade do serviço de internet contratado junto à ré. Refere 

que a demandada lhe informou no momento da referida solicitação que não 

haveria nenhum custo adicional em virtude de tal alteração. Entretanto, 

relata que posteriormente foi lhe cobrado uma taxa de adesão no valor de 

R$49,90, pertinente a contratação da velocidade reduzida, a qual adimpliu. 

Requer a devolução em dobro do valor cobrado correspondente à referida 

taxa de R$49,90, e indenização a título de danos morais. Diante da 

verossimilhança dos fatos, o juiz a quo determinou à restituição em dobro 

do valor cobrado indevidamente, atinente à taxa de adesão. Inconformado 

com à decisão, que determinou apenas à repetição do indébito, recorre o 

autor em relação à indenização extrapatrimonial pretendida. Do exame dos 

autos não restam configurados os danos morais, pois não verifico nos 

autos a ocorrência de dano ou ofensa aos atributos da personalidade do 

demandante a justificar a pleiteada indenização, nem mesmo a 

configuração de propaganda enganosa e falha na prestação do serviço, 

como aduzido pelo autor em recurso. Trata-se a situação vivenciada pelo 

requerente apenas de transtornos que não ultrapassam o mero dissabor 

da vida cotidiana, os quais não são passíveis de indenização. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS, RI 71004714507, Terceira Turma Recursal Cível, 

Rel.: Dr. Lucas Maltez Kachny, j. 10/04/2014) Não se afasta o dever de 

restituição dos valores pagos em virtude do princípio geral de vedação ao 

locupletamento, tendo em vista que tal situação colocaria o fornecedor em 

vantagem exagerada em detrimento do consumidor. A inteligência do artigo 

6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (g.n.). A jurisprudência é neste 

sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (g.n.). A parcial procedência dos 

pedidos, portanto, é medida que se impõe. Ante o exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim 

de: a) Condenar a requerida, a título de ressarcimento, no pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a R$ 377,34, corrigida monetariamente 

pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, 

contabilizados desde a citação; b) Determinar a rescisão do serviço de 

telefonia fixa e demais serviços diversos do serviço de internet, com a 

consequente cessação de tais cobranças; c) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de 

dezembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003602-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAKEL DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002159-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES (EXECUTADO)

 

DIANTE DO TEOR DA CERTIDÃO DE ID. 11788763, INTIMO A PARTE 

EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CINPAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGREPINO JOSE DE PINHO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 13062018. às 13:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004349-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALESANDRO MUNIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004349-18.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JEFERSON 

ALESANDRO MUNIZ DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

18 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I 

– Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001528-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGUES FILHO (EXECUTADO)

DANIELE LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 
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Processo: 1001528-41.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: FABIO DO 

NASCIMENTO SILVA EXECUTADO: FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 

DANIELE LIMA DA SILVA Vistos em correição. Intime-se o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título 

executivo extrajudicial original necessário à instrução da presente 

execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais, bem 

como os honorários advocatícios ou nomear bens a penhora, suficientes 

para assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quanto forem necessários a satisfação integral da execução. 

Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e 

avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do débito 

executado, observando as exigências legais. Fixo honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento), a serem pagos pelas executadas. No caso de 

pagamento integral no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade. Intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do (a) conciliador(a), ocasião em que poderá a 

executada oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004421-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE JESUS 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)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004421-05.2017.8.11.0045; 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: 

VALDIR DE JESUS SANTOS 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 O 

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 10/06/2017, Nº do contrato: 

0284479652, no importe de R$ 145,77 (cento e quarenta e cinco reais e 

setenta 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 das contas nº 0284479652, linha nº 99964-8706, habilitada em data 

de 26/07/2016, sendo que atualmente já encontram-se cancelada 

27/05/2017 em razão de inadimplência de faturas, sendo que de acordo 

com seus registros constam pagamentos efetuados pela autora, 

apresenta faturas em nome da reclamante, relatório de chamadas, e áudio 

de gravação da contratação dos serviços, 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. A análise dos 

documentos acostados ao processo leva à conclusão que a Reclamada 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que ensejou a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando áudio de gravação da contratação dos serviços onde o 

reclamante confirma seus dados pessoais e endereço, corroborados por 

demais documentos representados por faturas, relatório de chamadas e 

telas unilaterais com dados pessoais da autora, fazendo prova da 

contratação dos seus serviços. Logo, tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome do reclamante é devido, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarada legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência 

de débito e danos morais pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo 

em vista que a reclamada comprovou a relação contratual entre as partes 

e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. OPINO pela condenação da 

parte Reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de 

má-fé em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela 

condenação da parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e 

incisos do NCPC Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Lucas do Rio Verde, 26 de 

abril de 2018. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004443-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS BENAVENUTO LIMA (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)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004443-63.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

OSÉIAS BENAVENUTO LIMA 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, inciso 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. OPINO pela rejeição da 

preliminar de falta de interesse de agir, posto que o interesse processual 

está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o 

direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para 

alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, pouco 

importando se o pedido será ou não julgado procedente. Fundamento e 

decido O 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 25/08/2016, Nº do 

contrato: 0255151113, no importe de R$ 105,73 (cento e cinco reais e 

setenta e três 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 

inadimplente A reclamada, em sua defesa, alega que a reclamante era 

titular das contas nº 0255151113, linha nº 6599669-7824, habilitada em 

data de 04/08/2015, sendo que atualmente já encontram-se canceladas 

27/03/2016 em razão de inadimplência de faturas, sendo que de acordo 

com seus registros constam pagamentos efetuados pela autora, 

apresenta faturas em nome da reclamante, relatório de chamadas, e 

contrato assinado pela reclamante com assinatura idêntica aos 

documentos pessoais e documentos juntados nos autos 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. A análise 

dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando aos contrato assinado pela reclamante com assinatura 

idêntica aos documentos pessoais e demais documentos juntados nos 

autos, corroborados por demais documentos representados por faturas, 

relatório de chamadas e telas unilaterais com dados pessoais da autora, 

fazendo prova da contratação dos seus serviços. Logo, tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que a inserção do nome do reclamante é devido, devendo o débito 

discutido nos autos ser declarada legal. Com relação aos pedidos de 

declaração de inexistência de débito e danos morais pleiteados pelo 

reclamante, são indevidos tendo em vista que a reclamada comprovou a 

relação contratual entre as partes e a origem da dívida, portanto 

improcedentes os pedidos. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta está no agir da Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. OPINO pela condenação da parte Reclamante, por alterar a 

verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em R$ 1.000,00 (mil 

reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCPC 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018. Braz 

Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELSO FLORENCIO DE ALMEIDA (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)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000004-72.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.120,81; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: SELSO FLORÊNCIO DE ALMEIDA 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 Selso Florêncio De Almeida 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 
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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. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 26 de abril de 2018. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000006-42.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 154,18; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: MARLI DA SILVA 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. OPINO pela rejeição da 

preliminar de falta de interesse de agir, posto que o interesse processual 

está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o 

direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para 

alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, pouco 

importando se o pedido será ou não julgado procedente. Fundamento e 

decido O 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 29/05/2016, Nº do 

contrato: 0228069809, no importe de R$ 154,18 (cento e cinquenta e 

quatro reais e dezoito 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 das contas nº 0228069809, linha nº 6599930-0622, habilitada em 

data de 07/10/2014, sendo que atualmente já encontram-se canceladas 

26/04/2016 em razão de inadimplência de faturas, sendo que de acordo 

com seus registros constam pagamentos efetuados pela autora, 

apresenta faturas em nome da reclamante, relatório de chamadas, e 

contrato assinado pela reclamante com assinatura idêntica aos 

documentos pessoais e documentos juntados nos autos 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. A análise 

dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando aos contrato assinado pela reclamante com assinatura 

idêntica aos documentos pessoais e demais documentos juntados nos 

autos, corroborados por demais documentos representados por faturas, 

relatório de chamadas e telas unilaterais com dados pessoais da autora, 

fazendo prova da contratação dos seus serviços. Logo, tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que a inserção do nome do reclamante é devido, devendo o débito 

discutido nos autos ser declarada legal. Com relação aos pedidos de 

declaração de inexistência de débito e danos morais pleiteados pelo 

reclamante, são indevidos tendo em vista que a reclamada comprovou a 

relação contratual entre as partes e a origem da dívida, portanto 

improcedentes os pedidos. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta está no agir da Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. OPINO pela condenação da parte Reclamante, por alterar a 

verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em R$ 1.000,00 (mil 

reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCPC 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018. Braz 

Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PEREIRA DE OLIVEIRA (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:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000076-59.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.063,13; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: ELIANA PEREIRA DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO TRIÂNGULO S/A Vistos etc. Conforme inteligência do 
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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 Eliana Pereira De 

Oliveira em face de Banco Triângulo S/A, diante de suposto lançamento 

indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e 

decido. Aduz a parte reclamante que não tem mais interesse na demanda 

em razão de mudança de endereço para outra localidade sendo que não 

poderá dar seguimento no feito. “ELIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, já 

qualificada nos autos em epígrafe, em ação de INDENIZATÓRIA que move 

em face de BANCO TRIÂNGULO S/A, por seus procuradores subscrito, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar não tem 

mais interesse no presente feito por conta de mudança de cidade e não 

poderá dar seguimento, assim, requerer a DESISTÊNCIA DA AÇÃO”. 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho o pedido 

de DESISTÊNCIA, 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. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 26 de 

abril de 2018. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE PIZZARRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002203-04.2017.8.11.0045; 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: GISLAINE PIZZARRO DE MORAES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano 

moral com pedido de liminar promovido por GISLAINE PIZZARRO DE 

MORAES em face de BANCO BMG. A reclamante alega que possui relação 

contratual com a Reclamada e efetua os pagamentos das parcelas do 

empréstimo via descontos em sua folha de pagamentos. Afirma que, por 

ausência de repasse do Município, teve o valor da parcela de janeiro/2017 

descontado em seu holerite e ainda assim foi surpreendida com a 

inscrição de seus dados no rol de maus pagadores. Atendendo aos 

termos do art. 350, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Fundamento. Decido. Diante da inexistência de preliminares, passo a 

análise do MÉRITO. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito no 

valor de R$ 2.715,23 (dois mil setecentos e quinze reais e vinte e três 

centavos), cuja parcela que fora devidamente paga em janeiro/17 e 

incluída nos órgãos de proteção ao crédito. A reclamada afirma que a 

inscrição dos dados do requerente no cadastro de proteção ao crédito 

fora decorrente da ausência de repasse do agente recebedor, na qual a 

Requerente efetuou a quitação desta fatura. De plano, é de ressaltar que 

houve falha na prestação de serviços, já que não recebeu o repasse do 

valor quitado, deixando a Reclamante inadimplente em seus sistemas, não 

justificando a alegação de que houve culpa por parte de terceiros. A autor 

demonstra que mesmo tendo procurado os meios cabíveis, não foi 

possível resolver na esfera administrativa. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, pois a empresa reclamada deixou de receber por descontrole 

administrativo. Com relação ao dano moral experimentado pelo reclamante 

exsurge da falha na prestação do serviço pela reclamada. A reparação do 

dano 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 presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) 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. Corroborando: “APELAÇAO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. PEDIDO CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Não 

conheço do recurso quanto ao pedido de inexigibilidade da fatura com 

vencimento em 05-02-2012, porque ausente pedido na inicial. Dano Moral. 

Situação concreta dos autos em que o autor comprovou, através do 

número de protocolos os contatos realizados com a ré, a fim de obter o 

cancelamento da linha telefônica e a cobrança dos serviços. A 

manutenção da cobrança de serviço de telefonia cancelado configura 

abuso de direito indenizável e não mero transtorno ou dissabor. Quantum 

indenizatório. Valor indenizatório alterado para o que usualmente a Câmara 

fixa para casos semelhantes. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060341625, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

07/08/2014)”. 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 
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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. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido da reclamante para: CONDENAR a reclamada ao pagamento do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos pela 

reclamante, 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 simples legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e DECLARO a inexigibilidade do débito inscrito no 

cadastro de inadimplente no valor de R$ 2.715,23 (dois mil setecentos e 

quinze reais e vinte e três centavos). Opino pela improcedência do pedido 

de danos materiais no que pertine à restituição em dobro do valor pago. 

Proceda a Reclamada com a baixa da restrição, objeto da presente 

demanda, nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, e em caso de recalcitrância aplico a multa no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Sem custas, despesas processuais e honorários 

de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Aguarde-se 

prazo para a interposição de recurso, após o qual, decorrido in albis, a 

devedora terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento, a 

contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 475-J, caput, do CPC e 

Enunciado n. 105 do FONAJE[1][1], podendo depositar em juízo a fim de 

evitar a incidência da multa (Enunciado n.º 106 FONAJE[2][2]). Conforme 

artigo 40 da lei 9.099/95, à apreciação da Excelentíssima Senhora Doutora 

Juíza de Direito para que se produzam os devidos efeitos legais. BRAZ 

P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 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. 

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011863-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (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: 

8011863-68.2015.8.11.0045; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DIANA SILVA DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

cumprida, devidamente depositado e levantado através de Alvará Judicial 

em juízo (ID 8739063). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação 

da obrigação, saliento que não há óbice ao fim do cumprimento de 

sentença. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Compulsando os documentos juntados a exordial verifico que o 

advogado LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES, OAB/MT nº 11.445, 

com poderes para receber e dar quitação, levantou os valores 

depositados em Juízo nos termos requeridos. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Le i  n º .  9 .099 /95 .  B raz  Pau lo  Pago t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ 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 . 

Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001954-53.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.273,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO ROGÉRIO SANTOS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que as partes transigiram e firmaram acordo após a 

prolação da sentença, sendo que o valor acordado já se encontra 

devidamente depositado na conta da Patrona do reclamante (ID 

11843141). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, 

saliento que não há óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Compulsando os 

documentos juntados a exordial verifico que a advogada ANSELMA 

SANTANA DE OLIVEIRA PENHA , OAB/MT nº 21668/O, com poderes para 

receber e dar quitação, levantou os valores depositados em Juízo nos 

termos requeridos. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ 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 . 

Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004042-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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CILENE PAIXAO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

1004042-64.2017.8.11.0045; 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: 

CILENE PAIXÃO MATOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

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 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), 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. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

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. 

Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NERIEL RODRIGO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

1000046-24.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 478,81; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: NERIEL RODRIGO DE ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 O 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 

07/11/2015, Nº do contrato: 050130301000045AD no importe de R$ 478,81 

(quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e um 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. O reclamado, em sua defesa, 

alega que o reclamante era titular de uma conta corrente aberta junto ao 

banco Reclamado, por meio do qual utilizou o seu limite de cheque 

especial, todavia, não disponibilizou fundos para quitar os valores 

descobertos em sua conta, ocasionando a inscrição de seu nome nos 

órgãos de ao crédito, conforme parte do extrato constantes dos autos, e 

contrato assinado pelo reclamante com assinatura idêntica aos 

documentos pessoais e documentos juntados nos autos 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. Em impugnação o 

reclamante invocou a necessidade da realização de perícia grafotécnica, 

a qual entendo desnecessária, em razão da semelhança das assinaturas 

constantes no contrato firmado com o reclamado e as assinaturas do 

reclamante em seus documentos pessoais e demais documentos 

constante dos autos, corroborados com as demais provas e documentos 

constantes nos autos, que entendo suficientes para o deslinde da 

Demanda. 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. A análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, juntando contrato assinado pelo 

reclamante com assinatura idêntica aos documentos pessoais e demais 

documentos juntados nos autos, corroborados por demais documentos 

representados por extratos, fazendo prova da contratação dos seus 

serviços. Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de conseqüência, que a inserção do nome do reclamante é 

devido, devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com 

relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e danos 

morais pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo em vista que a 

reclamada comprovou a relação contratual entre as partes e a origem da 

dívida, portanto improcedentes os pedidos. Imperioso mencionar, inclusive, 

que se há alguma irregularidade esta está no agir do Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado 

desta decisão. OPINO pela condenação da parte Reclamante, por alterar a 

verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em R$ 1.000,00 (mil 

reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCPC 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 
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art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 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. Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005191-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANO CARDOSO (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: 

1005191-95.2017.8.11.0045; 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: ANDREIA MARIANO CARDOSO 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 Andreia Mariano Cardoso em face de 

Telefonica Brasil S/A (VIVO), diante de suposto lançamento indevido de 

seu nome nos cadastros restritivos de crédito. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 12172088. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

Paulo Pagotto 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 26 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005266-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE JESUS SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

1005266-37.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.511,69; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: FABRICIO DE JESUS SARAIVA Parte Ré: 

REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 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 Fabricio De Jesus 

Saraiva em face de IBI Promotora De Vendas LTDA., diante de suposto 

lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. A 

parte reclamante requereu a desistência através de petição no ID 

12096250. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002714-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA BARBOZA FERNEDA (AUTOR)

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:

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

BRADESCO AUTO/RE Companhia de Seguros (seguradora integrante do 

convênio DPVAT) (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE NTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002714-36.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: KEILA BARBOZA FERNEDA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS (SEGURADORA INTEGRANTE DO CONVÊNIO 

DPVAT), SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de advogados dos Requerente e Requeridos ,para participar da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 de maio de 2018, às 

15:00 horas. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de abril de 2018. Atenciosamente, 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, 

PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - 

TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15218 Nr: 1115-65.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO ROBERTO PINTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B, VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - OAB:4130

 Intime-se o exequente, para que se manifeste sobre a petição e 

documentos juntados pelo exeuctado de pp. 180/215, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 248 de 573



Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31511 Nr: 511-06.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacir Lorini, Ivani Isabel Lorini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença onde, efetivada perícia técnica, foram as partes instadas a 

manifestarem-se.

 Na petição de fl. 574, o executado apresentou impugnação à perícia 

alegando questão meritória que, em tese, somente pode ser analisada no 

âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença.

 No entanto, na presente fase processual, cabe ao juízo somente a análise 

acerca da homologação – ou não – do laudo pericial, eis que as questões 

meritórias devem ter sua análise relegada ao momento processual 

oportuno.

 No caso presente, como já dito, a parte executada limitou-se a fazer 

considerações meritórias sobre o débito, sendo completamente silente 

quanto à regularidade da perícia, de forma que preclusa está a sua 

possibilidade de discutir o laudo pericial, mormente porque não impugnara 

– de forma específica – qualquer matérias constante no laudo.

 Tendo o exequente concordado com o laudo pericial (fl. 544), 

HOMOLOGO-O para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

 Intime-se as partes para que esclareçam se detém interesse em alguma 

outra modalidade probatória em relação ao procedimento de impugnação 

ao cumprimento de sentença, ou se desejam o julgamento imediato da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 26532 Nr: 979-04.2009.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denizard Augusto Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zaurilda Alves Gomes - 

OAB:16208/GO

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89969 Nr: 4262-93.2013.811.0021

 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): Rafael Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao juízo deprecado, solicitando informações quanto ao 

cumprimento da missiva expedida à fl. 107.

 Sobrevindo as informações, retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 148 Nr: 249-13.1997.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclasio Garrutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES BOI ZEBÚ - ANTENOR SANTOS 

ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”.

 Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio.

 No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação.

 No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante 

expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de regência), as 

partes, visando terminar o litígio, avençaram uma composição que, tendo 

como pano de fundo direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma 

transação.

 A transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 269, inciso III do 

diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do 

magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida.

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.

 Custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31532 Nr: 532-79.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Debastiani, Darcila Maria Debastiani

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, Dariel 

Elias de Souza - OAB:11.945-B/MT, Deivison Vinicius Kunkel Lopes 

de Souza - OAB:14.690, Fabio Luis Nascimento dos Santos da Mota 

- OAB:19.615/BA, João Batista Pereira da Silva - OAB:8209-B, Juliano 

Martim Rocha - OAB:253333/SP, Luana de Almeida e Almeida 

Barros - OAB:7381- OAB/MT, Marcelo Salvi - OAB:40989 - OAB/PR, 

Nelson Feitosa Junior - OAB:8656/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A, Willian José de Araújo - OAB:OAB/MT 3.928

 Defiro o pedido retro. Nesse passo, proceda à transferência de 50% do 

montante depositado à fl. 545-vs, ao Sr. Perito, de acordo com os dados 

bancários informados à fl. 548-vs.
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Sem prejuízo, intimem-se as partes acerca da data e horário para início 

dos trabalhos periciais, bem como para que colacionem aos autos, no 

prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, os documentos 

solicitados pelo Sr. Perito à fl. 549.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13140 Nr: 87-03.2006.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Souza Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 (...). Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere, não somente para o Poder Judiciário como para os representantes 

judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos arquivados desde já, 

com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo 

período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles 

desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer 

posteriores movimentações processuais.Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80224 Nr: 3245-90.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Jose de Avila, Paulo Penha Filho

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31494 Nr: 494-67.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângelo Cesar Tura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Andrade Soares da 

Silva - OAB:33327, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Determino a realização prova pericial eis que necessária ao deslinde do 

feito.

 Nomeio como perito a empresa REAL BRASIL, devidamente cadastrado no 

Banco de Peritos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (dados anexos), para que proceda a perícia pleiteada, 

respondendo aos quesitos eventualmente formulados pelas partes.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos do artigo 465, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se o perito sobre sua nomeação, devendo apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 10 (dez) dias.

 Com a proposta nos autos, dê-se vista as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 484 Nr: 85-77.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Sipriano de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariovaldo Jose Ribeiro Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daphnis Oliveira - OAB:1004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Julia Fernanda Santos de Carvalho - 

OAB:20144-O/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Considerando a informação colacionada à fl. 203-vs, intime-se o 

subscritor do pedido de fl. 202, para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Havendo manifestação, retornem-me conclusos.

 Certificado o respectivo decurso de prazo retornem os autos ao arquivo 

definitivo com as cautelas de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 111547 Nr: 3344-84.2016.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Angelo Rebelatto - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco 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: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os presentes 

embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.A título de sucumbência, condeno a embargante ao 

pagamento das custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 250 de 573



honorários de sucumbência ao patrono adverso, os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31528 Nr: 528-42.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delir Pezzini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes de Souza - OAB:14.690, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 Intime-se o Sr. Perito acerca do adimplemento dos honorários periciais, 

bem como notifique-o a indicar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

data e horário para início dos trabalhos periciais.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106946 Nr: 797-71.2016.811.0021

 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): SANYO SASAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) acolho a emenda da inicial e determino o prosseguimento do feito 

como ação monitória.Cite-se o requerido para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, bem como os honorários advocatícios, 

atribuídos em 5% (cinco por cento) do valor da causa ou apresentem 

embargos, conforme previstos no art. 701 do CPC, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial.No mandado deverá 

constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta 

do pagamento de custas processuais.Conste ainda que, se não houver 

pagamento e nem forem oferecidos embargos no prazo legal, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado de citação em mandado executivo.Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do CPC, é dever da parte antecipar o pagamento 

das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o requerente 

intimado da presente decisão, salientado que, se houver necessidade da 

prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente 

beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o 

recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do 

CPC, sob pena de não expedição do mandado e extinção do processo nos 

termos do artigo 290 caput do CPC.Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021,  o número ident i f icador  ser ia 

12345).Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91399 Nr: 1063-29.2014.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurides Padilha de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido Ministerial formulado à fl. 183.

 Assim sendo, determino a intimação dos herdeiros menores – descentes 

do filho falecido Valdenir Padilha de Lima -, por meio de suas 

representantes legais, a manifestarem-se acerca da avaliação 

colacionada à fl. 180-vs, bem como acerca da alteração do plano de 

partilha inicialmente apresentado, consignando para cumprimento o prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101564 Nr: 3137-22.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Friboa Frigorífico LTDA, Marcos Antonio Alcoléa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronair Divino de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337, Thanya Alves Martins - OAB:OAB/GO 14996-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo 

pagamento.Custas pela parte executada. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22059 Nr: 1412-42.2008.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Bissolotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos Botelho Muniz, Eliana Espigari da 

Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B

 Ante o exposto, aplico à parte executada multa no importe de 15% do 

valor atualizado do débito, a qual desde já reverto em favor do exequente, 

consignando a possibilidade de exigência no presente feito(...)determino a 

expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que perfaça a 

penhora, avaliação e remoção de bens da executada, conforme requerido 

às fls. 302/303.Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 (Código 

Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade móvel transmite-se pela 

mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial autorizado a penhorar os bens 

móveis indicados, independentemente do local onde se encontram os 

bens, ainda que sobre a posse, detenção ou guarda de terceiros.

(...).Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 
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encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, 

sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do sistema 

PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345).Ainda, factível que o benefício constante do art. 

212, § 2º, do Código de Processo Civil independe de autorização judicial, 

cumprindo ao Sr. Oficial de Justiça, caso verifique necessário proceder na 

forma postulada.Por fim, determino que seja procedida a penhora e 

avaliação do bem imóvel indicado às fls. 307/308, lavrando-se o 

respectivo auto e dele intimando o executado e respectivo 

cônjuge.Realizado o ato, oficie ao Cartório de Registro de Imóveis Local 

para que proceda à averbação da penhora, junto à matrícula do 

bem.Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção de 

bens, bem como deprecando-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16065 Nr: 3008-32.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consorcio Nacional Massey Ferguson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erino Costella, José Eugênio Rosa, Solange 

Costella Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956, 

Milton Saad - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16065 Nr: 3008-32.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consorcio Nacional Massey Ferguson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erino Costella, José Eugênio Rosa, Solange 

Costella Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956, 

Milton Saad - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88349 Nr: 2772-36.2013.811.0021

 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: Ana Maria de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95182 Nr: 3945-61.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Mendes da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ediones Mendes Gonçalves - 

OAB:23854/0, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:15999, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062 OAB/MT, Sergio Henrique K 

Kobayashi - OAB:6.180/MT

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85122 Nr: 3962-68.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rufina Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento consignando para cumprimento o prazo de 05 (cinco) 
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dias, sob a advertência de que, nada sendo requerido o feito será extinto 

pelo cumprimento da obrigação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030730 Nr: 2191-45.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Alcântara dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo de Assis Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nedson Ferreira Alves Junior - 

OAB:OAB/GO 27.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030623 Nr: 2104-89.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Los Grobo Ceagro do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Cardoso Santos, Antonio Rosalino de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030625 Nr: 2105-74.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evando Pinto Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laisa Martins de Bessa - 

OAB:OAB/GO 35.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35252 Nr: 4265-53.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000502-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CONTINI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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KISMAIR MARTINS REIS (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000502-46.2018.811.0021 DESPACHO 1 – A 

pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento 

especial. A petição foi 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 – Constem no mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias para o adimplemento voluntário da obrigação, poderá o réu oferecer 

embargos monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, 

constituir-se-á de pleno direito o mandado monitório em título executivo 

judicial (art. 701, §2º, do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE 

o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Água Boa/MT, 26 de abril de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106636 Nr: 654-82.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlucia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones Cley Ferreira da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos 

que foi ajuizada por MILENA MARIA FERREIRA DA SILVA em face RONES 

CLEY FERREIRA DA SILVA, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo (fl. 

44), bem como a suspensão do processo até o adimplemento integral e, 

ainda, a lavratura de alvará de soltura em nome do executado, dado ao 

cumprimento do mandado à fl. 42.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, 

ambos do CPC, devendo os autos permanecer em arquivo provisório até a 

data do cumprimento da obrigação ou, eventualmente, comunicada o seu 

descumprimento.

 2 – Diante do requerimento do exequente, EXPEÇA-SE alvará de soltura 

em nome do executado Rones Cley Ferreira da Silva.

3 – INTIMEM-SE.

Água Boa/MT, 26 de abril de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000565-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHIONARA SBRUSSI LORENZON (RÉU)

DOUGLAS LORENZON (RÉU)

SBRUSSI,LORENZON & LORENZON LTDA - ME (RÉU)

REMI LORENZON (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000565-71.2018.811.0021 DESPACHO 1 – A 

pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento 

especial. A petição foi 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 as partes requeridas o cumpra, ficará isento de custas (701, 

§1º, do CPC). 2 – Constem no mandado que, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento voluntário da obrigação, poderão os 

requeridos oferecerem embargos monitórios nos moldes do art. 702 do 

CPC. Do contrário, constituir-se-á de pleno direito o mandado monitório em 

título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 3 – Sendo opostos os 

embargos, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste a respeito. 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 

– INTIME-SE. CUMPRA-SE Água Boa/MT, 26 de abril de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 043/2018-DF - O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Alto Araguaia, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. CONSIDERANDO 

que na data de ontem, após o expediente, esta comarca passou por 

desinsetização pela empresa Agente Prag Controle de Pragas, contratada 

pelo Tribunal de Justiça, CONSIDERANDO que hoje pela manhã, ainda 

haviam diversas salas tomadas pelas fumaças do referido serviço, 

CONSIDERANDO que este magistrado passou por todas as salas e foi 

constatado que até o presente momento há odor forte de veneno em 

algumas delas, sendo que alguns servidores estão tendo que trabalhar de 

máscaras, outros com irritações nos olhos, na garganta e coceiras, além 

de dor de cabeça, havendo, inclusive, reclamações do público externo, 

acreditando, assim, haver risco à saúde dos mesmos, RESOLVE: 

SUSPENDER o expediente desta comarca no dia 27/04/2018 a partir das 

15h, com prorrogação dos prazos processuais que vencem nessa data, 

para o primeiro dia útil subsequente. Publique-se. Registre-se. 

Comunique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, após, afixe-se no átrio do Fórum. Alto Araguaia-MT, 27 de abril de 

2018. Pierro de Faria Mendes - Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 55783 Nr: 1518-31.2013.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO CAMARGO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A, KEILA MEGUE VIANA DA SILVA - OAB:14597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Código n.° 55783

Vistos, em correição.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 
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transação entre partes, nos termos do disposto no art. 139, V, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 23 de maio de 2018 às 

12h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 24591 Nr: 2124-35.2008.811.0020

 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: EMPLOYER ORG. DE RECURSOS HUMANOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

JERONIMO SAMITA MAIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo Pereira - 

OAB:12716/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Código n.° 24591

Vistos, em correição.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23 de maio de 2018 às 

13h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 14044 Nr: 381-92.2005.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BALDOINO FERREIRA - Espólio, MARIA ALBINA 

FERREIRA, CATARINA FERREIRA DA SILVA, SEBASTIANA FERREIRA, 

TEREZINHA FERREIRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA, ANTÔNIO ROMÃO 

DA SILVA, JOSÉ BALDOINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE LIMA, MARIA VERADA 

SILVEIRA ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181/MT, ELIZÂNGELA SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:4654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT, MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - OAB:5984

 Código n.° 14044

Vistos, em correição.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18 de junho de 2018 às 

15h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34073 Nr: 1607-25.2011.811.0020

 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: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIQUE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA., 

RAIENE CRISTINA CHAGAS LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Código n.° 34073

Vistos, em correição.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23 de maio de 2018 às 

14h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16092 Nr: 2241-31.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO, 

GUIOMAR BORGES DE CARVALHO, DIVINA MARIA N. DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DARONCO SIMÕES - 

OAB:10857-B-MT, DEUZÂNIA MARQUES VILELA - OAB:5177-B/MT

 Código n.° 16092

Vistos, em correição.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 2018 às 

16h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62379 Nr: 635-16.2015.811.0020

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FNSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62263 Nr: 580-65.2015.811.0020

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDC, ADSR, AJMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Oliveira - 

OAB:0

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 62616 Nr: 739-08.2015.811.0020

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDA, IDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 20320 Nr: 794-37.2007.811.0020

 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: JUVERCINA ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO S/A - DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, MAXFÁBIO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:8314-B/MT, 

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 59705 Nr: 2207-41.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871-MS

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 59961 Nr: 2400-56.2014.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLINÉSIA FRANCISCA ELIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATAN DE OLIVEIRA MATTOS - 

OAB:2778671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO RUMÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - 

OAB:96.030-SP, NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - 

OAB:167377/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 59993 Nr: 2426-54.2014.811.0020

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, OSMAILDA ALVES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVERCINA ALVES DE JESUS, Atacadão 

Distribuição, Comércio e Indústria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXFÁBIO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:8314-B/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 60063 Nr: 2489-79.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGY GREEN BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues - 

OAB:2.756/MS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 60818 Nr: 10-79.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBO ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA., WILSON REIGOTA FERREIRA, MARCIA HELENA 

MAGAGNIN, JOSÉ ALEXANDRE MAGAGNIN, EUZÉBIO LUIZ MAGAGNIN, 

FRANCISCO MARTINS, MARIA AMÉLIA ESPER FERREIRA, TEREZINHA DE 

CARVALHO OLIVEIRA, RONALDO KRUGER PISSINI, GERSON MARTINS 

LOPES , MARIA ANGÉLICA BARTOCI PIRES, MAGID JOSÉ JAMAL , Marilza 

Pereira Magagnin, JANE MARIA ASSAD JAMAL, ELZA MINETO PISSINI, 

Dirce Angélico Martins, Margarida Maria Ferreira Lopes, Marcio de Oliveira 

Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT - 

OAB:11.049/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0, 

PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - OAB:79416

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 60947 Nr: 76-59.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SOUZA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4754/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 61252 Nr: 185-73.2015.811.0020

 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: DINO ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIA AUTOMOVEIS LTDA ME, RICARDO 

MORAES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13.420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME JUNIO PAES 

ANANIAS - OAB:14.874-0-MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 61459 Nr: 259-30.2015.811.0020

 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): JOSÉ OCIFARNE FERREIRA, KLEBE ALVES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS - 

OAB:14.874-0-MT, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT, Lucas Oliveira 

Bernardino Silva - OAB:OAB/MT. 12.027, Marciano Xavier das Neves 

- OAB:11.190/MT, Wesley Chamos de Arruda - OAB:18.853/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 61933 Nr: 441-16.2015.811.0020

 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: ENRON ELETRICIDADE LTDA - ME, IGINO GOMES VIEIRA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO LUIZ RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMITRI LEVINE PEREIRA 

CARVALHO FRAGA - OAB:OAB/MT 18.822/M, EDUARDO FRAGA FILHO 

- OAB:6818/O

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 62163 Nr: 543-38.2015.811.0020

 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: ESTRATÉGIA AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 257 de 573



 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ede Marcos Deniz - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 62369 Nr: 625-69.2015.811.0020

 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: TANIA CRISTINA MATOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZON PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 62370 Nr: 626-54.2015.811.0020

 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: ESTEVÃO FRANCISCO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871-MS

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 62529 Nr: 699-26.2015.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATAN DE OLIVEIRA MATTOS - 

OAB:2778671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVS Neri & Advogados 

Associados - OAB:546/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 62597 Nr: 728-76.2015.811.0020

 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): JAQUELINA SOARES PIRES, HUMBERTO LUIZ 

NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, João Batista de Oliveira - OAB:0

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 62612 Nr: 738-23.2015.811.0020

 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): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 62914 Nr: 867-28.2015.811.0020

 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: NEIDIANE GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.332-A/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62923 Nr: 869-95.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 62965 Nr: 884-64.2015.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO FILHO - 

OAB:11645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 66111 Nr: 2368-17.2015.811.0020

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LUIZ RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRON ELETRICIDADE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMITRI LEVINE PEREIRA 

CARVALHO FRAGA - OAB:OAB/MT 18.822/M, EDUARDO FRAGA FILHO 

- OAB:6818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 66164 Nr: 2396-82.2015.811.0020

 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: WISNEY GUEDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/SP, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 68601 Nr: 97-98.2016.811.0020

 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: HONEIDE DOURADO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A / MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo 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.: 64446 Nr: 1655-42.2015.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH, GILBERTO JAIR 

KOHLRAUSCH, LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK, GUILHERME KOK, 

CRISTA MARLENE KOHLRAUSH, ROMEU KOHLRAUSCH, DANIELA 

TURCHETTI IRGANG, ELBER HENRIQUE IRGANG, DILAINE REGINA 

TURCHETTO KOHLRAUSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206.727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

 Agilize-se a secretaria as diligências orientadas nos autos, de forma que 

seja garantido o impulsionamento necessário e tempestivo ao feito, em 

respeito à escorreita prestação jurisdicional.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72100 Nr: 1554-68.2016.811.0020

 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: GERSON MAIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 
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reclamar intervenção desde logo.

 Agilize-se a secretaria as diligências orientadas nos autos, de forma que 

seja garantido o impulsionamento necessário e tempestivo ao feito, em 

respeito à escorreita prestação jurisdicional.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 77945 Nr: 5230-24.2016.811.0020

 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: MFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA AUGUSTO DE 

OLIVEIRA PLAZA - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

 Agilize-se a secretaria as diligências orientadas nos autos, de forma que 

seja garantido o impulsionamento necessário e tempestivo ao feito, em 

respeito à escorreita prestação jurisdicional.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86312 Nr: 4621-07.2017.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

 Agilize-se a secretaria as diligências orientadas nos autos, de forma que 

seja garantido o impulsionamento necessário e tempestivo ao feito, em 

respeito à escorreita prestação jurisdicional.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87643 Nr: 5113-96.2017.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CONSOLARO - 

OAB:7973

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

 Agilize-se a secretaria as diligências orientadas nos autos, de forma que 

seja garantido o impulsionamento necessário e tempestivo ao feito, em 

respeito à escorreita prestação jurisdicional.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60723 Nr: 2964-35.2014.811.0020

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GUILHERME JOSE LOPES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nac. de Colon. e Refor. 

Agrária-INCRA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLELIA FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:313044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:3042-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60860 Nr: 37-62.2015.811.0020

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE EUGENIO DE ALMEIDA 

AGUIAR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61019 Nr: 100-87.2015.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINORÁ SILVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DA ROCHA - 

OAB:96030/SP, NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - 

OAB:167377/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 
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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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61675 Nr: 345-98.2015.811.0020

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER FLEURY CABRAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61680 Nr: 348-53.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61823 Nr: 388-35.2015.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62042 Nr: 482-80.2015.811.0020

 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): TODOS OS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS 

NÃO LIMPOS, ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO LUIZ BOTELHO 

DE MELO - Espólio, ANTONIO FRAGA SOBRINHO (Espólio), ADILLA 

RESENDE FRAGA, ANTONIO GONÇALVES FARIAS DA COSTA, SIMÃO 

OLIVEIRA RODRIGUES, ARAGUAIA CEREAIS LTDA., NOEBIA INÁCIO 

PEREIRA, LUDGERO SOARES DE OLIVEIRA, FRANCISCA DOMINGUES DE 

SOUZA E SOUZA, JOÃO BOSCO PIO ELIAS (Espólio), SILVIA DIAS DOS 

SANTOS RODRIGUES, ELTON SILVA DE SOUZA, SAIDE ALVES DE 

SOUZA, MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA, DEUZÉLIA SOARES DE 

OLIVEIRA, LUZIA GOMES DE OLIVEIRA, GUILHERMINO BERIGO, IZONEL 

BEZERRA BONFIM (Espólio), FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE, 

DERCÍDIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA, ALBA BERIGO DA SILVA 

(Espólio), MANOEL SEVERINO DE MENDONÇA, ONEZILIA CORREA DE 

REZENDE (Espólio), MARIZETE TEODORO DE RESENDE BORGES, KÁTIA 

MARTINS DE SOUZA, ELPIDIO RIBEIRO FILHO (Espólio), GUILHERMILDA 

BERIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887, 

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734/Mt, WILLIAM SANTOS 

ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62141 Nr: 529-54.2015.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUN.ALTO AIA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONICLEI ELIAS DE RESENDE - 

OAB:20047/O

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.
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 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62305 Nr: 596-19.2015.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JÚLIA BORGES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO RUMÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:78.163/SP, JOSE CARLOS DA ROCHA - 

OAB:96030/SP, NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - 

OAB:167377/SP

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62395 Nr: 643-90.2015.811.0020

 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINA SOARES PIRES, LL Construtora 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:18.260/MT, SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734/Mt

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62566 Nr: 715-77.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFDM, RAX, TCDX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62958 Nr: 879-42.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Oliveira - 

OAB:0

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62961 Nr: 881-12.2015.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO FILHO - 

OAB:11645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431A/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64071 Nr: 1494-32.2015.811.0020

 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: FRANCISCO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A., 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINHO ALVES DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:36336

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

OAB:13842 A /MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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 
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devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64675 Nr: 1752-42.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA PAIÃO BRUNETA - 

OAB:19077

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 65372 Nr: 2059-93.2015.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 65628 Nr: 2155-11.2015.811.0020

 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: ALESSANDRA LEMOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTÔNIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66024 Nr: 2315-36.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IZIDIO PINTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, 

PREVIMAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ALTO ARAGUAIA - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - 

OAB:39.472/GO, MILTON DANTAS PIRES - OAB:16.579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66086 Nr: 2352-63.2015.811.0020

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDA, KADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO RUI - 

OAB:13145/MS

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66200 Nr: 2412-36.2015.811.0020

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIURA REZENDE ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO ALVES TEIXEIRA, JULIANO FRAGA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 
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OAB:20437-0/OAB/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68416 Nr: 17-37.2016.811.0020

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, MARIA DE 

LOURDES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16.855/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68613 Nr: 104-90.2016.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68958 Nr: 259-93.2016.811.0020

 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: JRDS, YRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloísa Maria de Resende - 

OAB:19209-O/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69177 Nr: 371-62.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDCMT, NCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - 

OAB:21421/O

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69451 Nr: 479-91.2016.811.0020

 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: JERONIMO SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA 

NETO - OAB:15226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72141 Nr: 1577-14.2016.811.0020

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE MELO ANICEZIO, 

VANDERALQUES DE CASTRO, AUREO SIERRA DA SILVA, 

CONSTRUTORA MESQUITA LTDA, ODONI MESQUITA COELHO, INÊS 

MORAES MESQUITA COELHO, CARLOS ALVES DE ABREU, LUCIDARIA 

PAES FERREIRA NUNES, NÁDIA PAES FERREIRA, LORENA RODRIGUES 

DE MELO LELES, ADILSON DE PEREIRA DE QUEIROZ, WANDERLEY 

OLIVEIRA FRAGA, JANAINA BORGES DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS 

SCHNITZER, JULIANO FRANCO DE MORAIS, RODRIGO CAMPOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:4198, 

Maurício Magalhães Faria Junior - OAB:9.839/MT, Maurício 

Magalhães Faria Neto - OAB:15.436/MT, MAURICIO MAGALHAES 

FARIA NETO - OAB:15436, Paulo Cezar Rebulli - OAB:MT/ 7565

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78421 Nr: 218-92.2017.811.0020

 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: PABLLA CRISTINA BEZERRA ASSIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487-GO

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78511 Nr: 282-05.2017.811.0020

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, LEDA NOGUEIRA DE MORAES, MARIA RUBILÂNIA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÓGENES CARVALHO FRAGA - ME, 

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78685 Nr: 367-88.2017.811.0020

 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: VALDEIR JESUS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CARLOS MARTINS DA SILVA, 

ESTADO DO MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO – DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 1427-96.2017.811.0020

 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: KPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OSMAR DOS SANTOS - 

OAB:2937

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80477 Nr: 1530-06.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ ALVES DA COSTA EXTRAÇÃO, 

HEROTIDES ALVES DA COSTA, MARILZAN NUNES DA COSTA, 

LUCIDARIA PAES FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 265 de 573



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80600 Nr: 1613-22.2017.811.0020

 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: RPDS, LFMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342428/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342.428/SP

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80859 Nr: 1771-77.2017.811.0020

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PETERSEN DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82426 Nr: 2638-70.2017.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA BASALTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DA COSTA EIRELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANA BULGARELI DÓDERO 

GRILLO - OAB:13383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA BULGARELI DÓDERO 

GRILLO - OAB:13383

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88504 Nr: 5388-45.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16092 Nr: 2241-31.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO, 

GUIOMAR BORGES DE CARVALHO, DIVINA MARIA N. DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DARONCO SIMÕES - 

OAB:10857-B-MT, DEUZÂNIA MARQUES VILELA - OAB:5177-B/MT

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de XXXXX, 

conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado 

de intimação para audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34073 Nr: 1607-25.2011.811.0020

 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: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIQUE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA., 

RAIENE CRISTINA CHAGAS LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de XXXXX, 

conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado 

de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 24591 Nr: 2124-35.2008.811.0020

 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: EMPLOYER ORG. DE RECURSOS HUMANOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

JERONIMO SAMITA MAIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo Pereira - 

OAB:12716/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de XXXXX, 

conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado 

de intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 55783 Nr: 1518-31.2013.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO CAMARGO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A, KEILA MEGUE VIANA DA SILVA - OAB:14597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de XXXXX, 

conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51441 Nr: 652-57.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBECA BOUTIQUE, ALICE DANUSA 

FERNANDES LACERDA, MILTON FERNANDES DE LIMA, MARIA DO 

SOCORRO LACERDA LIMA, FABIANO FERNANDES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT, 

LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O débito foi parcialmente penhorado e ordenado a sua transferência 

para a Conta Única/TJMT, conforme recibo de protocolamento de ordens 

judiciais de transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios 

de valores anexo.

2. INTIME-SE a parte executada da penhora efetuada, e aguardem-se os 

prazos dos artigos 847 e 854, § 3º do Código de Processo Civil/2015.

 3. O valor penhorado não é suficiente para garantia total do débito, razão 

pelo qual DETERMINO a intimação da parte exeqüente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto ao valor penhorado, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4. OFICIE-SE a Conta Única do TJMT, comunicando-a da penhora e 

solicitando a vinculação do valor penhorado a este processo, por meio de 

Malote Digital (Resolução n.º 15/2012/TP).

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93833 Nr: 1702-11.2018.811.0020

 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: JHENIFFER ALINE DE ALMEIDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada de urgência requerida, 

para tanto, determino ao INSS o pagamento à autora do benefício 

previdenciário de auxílio-doença no valor de R$ 1.017,86 (mil cento e 

dezessete reais e oitenta e seis centavos), devidos a partir do 

requerimento administrativo de prorrogação (22/01/2018), nos termos dos 

artigos 60, §1º e art. 33, ambos da Lei 8.213/91, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Alto Araguaia/MT, 26 de abril de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93845 Nr: 1705-63.2018.811.0020

 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: IFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDGBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1705-63.2018.811.0020 (cód. 93845).

Vistos.

 1. Comprovado o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária pela 

parte requerente, passo a analisar o pleito liminar.

2. Demonstra o Requerente a relação contratual que mantém com a 

requerida (ref. 01 – fls. 11/12), tendo por objeto o bem cuja busca e 

apreensão pretende, a saber: veículo PEUGEOT 408 GRIFFE THP, 

2012/2013, PLACA OOA 2880, RENAVAN 501589570, CHASSI 

8AD4D5FMYDG050056, COR BRANCA.

3. Comprovou ainda a mora da requerida, na forma do §2º do art. 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, pois foi juntada à ref. 01 – fls. 8/10, comprovante 

de notificação extrajudicial da parte requerida.

4. Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do bem é medida 

autorizada pelo art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

responsabilizando-se o requerente por eventuais prejuízos que a medida 

injustamente acarretar à demandada, como prevê o §7º daquele comando 

legal.

5. Isso posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o efeito de 
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determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem acima 

descrito, e seu depósito em mãos do depositário indicado pelo Requerente.

6. Cumprida a medida, CITE-SE o Requerido para responder, em 15 

(quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar a integralidade da 

dívida em 05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, deverão estar 

computados juros legais e correção monetária, custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito.

 7. Consigne-se que, cinco dias após executada a medida, 

consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do bem no patrimônio do 

Requerente, estando este autorizado a transferir a propriedade do bem 

junto às repartições competentes, para si próprio ou para terceiro por ele 

indicado.

8. INTIME-SE.

 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94017 Nr: 1736-83.2018.811.0020

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1736-83.2018.811.0020 (cód. 94017).

Vistos.

 1. Comprovado o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária pela 

parte requerente, passo a analisar o pleito liminar.

2. Demonstra o Requerente a relação contratual que mantém com a 

requerida (ref. 01 – fls. 27/30), tendo por objeto o bem cuja busca e 

apreensão pretende, a saber: veículo VOLKSWAGEN GOL G4 FLEX 1.0 

8V, A/G, 2011/2011, PLACA NJS 5972, RENAVAN 323018939, COR 

BRANCA.

3. Comprovou ainda a mora da requerida, na forma do §2º do art. 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, pois foi juntada à ref. 01 – fls. 32/33, comprovante 

de notificação extrajudicial da parte requerida.

4. Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do bem é medida 

autorizada pelo art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

responsabilizando-se o requerente por eventuais prejuízos que a medida 

injustamente acarretar à demandada, como prevê o §7º daquele comando 

legal.

5. Isso posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o efeito de 

determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem acima 

descrito, e seu depósito em mãos do depositário indicado pelo Requerente.

6. Cumprida a medida, CITE-SE o Requerido para responder, em 15 

(quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar a integralidade da 

dívida em 05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, deverão estar 

computados juros legais e correção monetária, custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito.

 7. Consigne-se que, cinco dias após executada a medida, 

consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do bem no patrimônio do 

Requerente, estando este autorizado a transferir a propriedade do bem 

junto às repartições competentes, para si próprio ou para terceiro por ele 

indicado.

8. INTIME-SE.

 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94035 Nr: 1743-75.2018.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1743-75.2018.811.0020 (cód. 94035).

Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 1ª VARA DA COMARCA 

DE PROMISSÃO/SP.

2. Analisando os autos, verifico que não consta na presente missiva a 

decisão judicial que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

3. Por conseguinte, OFICIE-SE ao ínclito Juízo Deprecante, informando o 

número de distribuição da presente carta precatória, com o escopo de que 

encaminhe a decisão judicial que determinou a busca e apreensão, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 4. Transcorrido o mencionado prazo sem resposta, à conclusão.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judiciário(a) com a 

correta identificação dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 27 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-58.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IARA MARZOL MONTANDON OAB - RJ081678 (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000245-58.2017.8.11.0020, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

GERALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: SOCIEDADE DE 

ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, COMPLEXO DE ENSINO 

RENATO SARAIVA LTDA Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração Cível (Num. 12110180) manejado contra a sentença derradeira 

de evento 11884943, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando 

nítida reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 

8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de 

matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com 

inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam 

deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 
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do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Ante ao 

exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no 

recurso interposto, pretender claramente a parte reclamada a reforma da 

sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-58.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IARA MARZOL MONTANDON OAB - RJ081678 (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Ficam Vossas Senhorias na qualidade de advogados(as) das partes 

Reclamadas, intimados do documento juntado ID. 12954881.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-38.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT0021351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

MURILLO ELIAS LLOBET VASQUES OAB - GO34392 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000311-38.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 10.147,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAQUIM SEVERINO DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA, UMUARAMA MOTORS 

COMERCIO E SERVICOS LTDA VISTOS, Trata-se de reclamação em que a 

parte autora busca a condenação das reclamadas a indenização por 

danos morais suportados em razão da negativa em realizar reparos no 

veículo ante a alegação de quebra de garantia. A primeira reclamada, em 

sua defesa, preliminarmente arguiu por sua a impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, uma vez que não estão presentes os requisitos para 

sua acessão, no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos. É o 

essencial, atendido o disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. A Segunda reclamada, UMUARAMA MOTORS COMERCIO 

E SERVICOS LTDA, apesar de comparecer à audiência de conciliação no 

dia 26/02/2018, somente apresentou contestação no dia 06/03/2018, 

sendo que seu prazo era até dia 05/03/2018. Nesse sentido é a Sumula n. 

11 produzida pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, transcrevo: 

SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Diante 

disso, a defesa apresentada intempestivamente pela segunda reclamada 

não há de ser considerada. Preliminar de Impossibilidade de Inversão do 

Ônus da Prova. Em que pese o argumento da impossibilidade de aplicação 

da inversão do ônus da prova e diante da documentação carreada pela 

parte autora, é imprescindível a sua aplicação, uma vez que as parte 

reclamada é possível a produção de prova pelo grau de atividade por 

estas exercidas. Assim, analiso estes autos com base na inversão do 

ônus da prova. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 ? apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Observo que se tornou 

incontroversa a realização dos revisões e consertos do bem, em 

empresas autorizadas o que então, garante, garantia nos termos 

apresentados pelas partes. Ressalto que, demonstrou o autor ter 

realizado reparos do bem em auto mecânica autorizada, e que neste ato 

foram adicionados itens que são de segunda linha, ou seja, peças não 

originais, vindo a descobrir isso após a negativa de cobertura da garantia 

sob o argumento de utilização de peças não originais. Diante disso, é 

necessária a troca dos faróis por itens originais. Com efeito, relativamente 

aos danos morais, creio que os mesmos efetivamente ocorreram, eis que 

o caso vertido nos autos ultrapassa a seara do mero descumprimento 

contratual e aborrecimento, devendo haver a reparação moral, ante o 

desrespeito e descaso com que a reclamada agiu perante a parte 

consumidora. Nestas circunstâncias, se verifica o descaso e a 

negligência das empresas reclamadas para com aquele que se mostra 

hipossuficiente, praticando ato ilícito, que acarretou dano moral 

indenizável, consubstanciado na dor, angustia e sofrimento da parte em 

ver ser solucionado o mais rápido possível seu problema. Aliás, esse 

entendimento se acopla à jurisprudência pátria, mutatis mutandis. Vejamos: 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO DO SERVIÇO. CONSERTO DE 

VEÍCULO. PERSISTÊNCIA DO PROBLEMA ATRIBUÍDA AO EMPREGO DE 

PEÇAS NÃO ORIGINAIS. DEVER DO FORNECEDOR DE SUPORTAR AS 

DESPESAS DO REFAZIMENTO DO SERVIÇO POR OUTRA OFICINA. 

SANAÇÃO DO VÍCIO OPORTUNIZADA E NÃO APROVEITADA. DANO 

MORAL MANTIDO PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS DE 

AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71007035751, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 31/08/2017).(TJ-RS - Recurso Cível: 71007035751 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 31/08/2017, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

04/09/2017). Noutra senda, não caminha no mesmo sentido o pedido de 

repetição do indébito, uma vez que não há prova nos autos tanto do 

desembolso, como do serviço não prestado. Ainda, por força do artigo 18 

do CDC, necessária é a condenação das reclamadas na sua forma 

solidaria, haja vista a cadeia de prestação de serviços na qual se 

vinculam. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro 

no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial e, para tanto, CONDENO 

as partes reclamadas na sua forma solidária, a título de indenização por 

danos morais a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 

405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente 

decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como procedam a troca dos faróis 

por itens originais no prazo de 30 (trinta) dias a contar do transito em 

julgado desta decisão. Aplico a inversão do ônus da prova conforme 
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postulado pela parte autora. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Intimação

N° 2109-92.2014.811.0008-Código 91984,

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, na pessoa dos seus advogado 

habilitado nos autos, Dr.Celso Marcon OAB/MT n° 11340-A e Dr. Geovani 

Luiz M. Lothammer OAB/MT 14.554, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

253,02 ( duzentos e cinquenta e três reais e dois centavos), a que ficou 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 188,42 ( cento e oitenta e oito reais e quarenta e dois 

centavos), para fins de custas, com a também a quantia de R$ 64,50 

(sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) para fins de taxas. Fica 

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

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA ", clicar no item 11 ( 

Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher os campos com o 

numero único do processo , o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preenche

r 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.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130688 Nr: 6923-45.2017.811.0008

 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: ELIZEU ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÃMICA SANTA REGINA, MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jizreel Alves Guimaraes de 

Jesus - OAB:MT0021770O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e DETERMINO que 

as partes requeridas retirem o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA) e órgãos de informação de inadimplentes, ou 

deixem de incluir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para 

justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 13/06/2018, às 13h: 00min, 

para a audiência de Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, 

situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município 

de Barra do Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITEM-SE as requeridas, com 

antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não 

comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). 

Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações 

feitas, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos – CEJUSC.Não havendo conciliação, as partes requeridas 

deverão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir do 

primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do CPC), consignando-se 

que, o não oferecimento da contestação fará incidir os efeitos da revelia 

(art. 344, do CPC).Havendo nas contestações qualquer das matérias 

elencadas no artigo 350 do CPC, INTIME-SE o autor para replicar em 15 

(quinze) dias.Caso a audiência de mediação restar exitosa, tornem-me os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - 

MT, 24 de abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136006 Nr: 2150-20.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FBDS, FBDS, VANESSA DE SOUZA BARBOSA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II do CPC).

Considerando o disposto no art. 528, § 7º do Código de Processo Civil, in 

verbis:

 § 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Cabe ao alimentando a escolha do procedimento a ser adotado para a 

execução de alimentos, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. O 

CPC/2015 destaca que a opção pelo rito da prisão cabe ao credor dos 

alimentos. Neste sentido, se o exequente opta pelo rito da penhora, não 

cabe ao juiz determinar a cumulação deste para parte dos débitos com o 

procedimento da prisão em relação a outros no mesmo feito.

Assim, tendo em vista que na presente execução de alimentos estão 

sendo cobrados débitos de meses acima do permitido para a possível 

decretação do executado, FACULTO aos exequentes que emendem a 

inicial, na correção do número de meses a serem cobrados para o rito da 

prisão. Os demais meses deverão ser processados em autos autônomos 

e apartados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único do CPC).

Com a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

INTIME-SE o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 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.: 136109 Nr: 2204-83.2018.811.0008

 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: VERONICA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERVAL PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:24709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos 

dos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 

98, CPC e art. 468, CNGC).Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 

189, II, do CPC).Buscando satisfazer os interesses das partes, DESIGNO o 

dia 30/05/2018, às 14h: 30min., no prédio do Juizado Especial, situado na 

Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra 

do Bugres/MT, para audiência de Conciliação/Mediação.INTIME-SE a parte 

autora e CITE-SE a parte requerida, com antecedência de pelo menos 20 

(vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). O mandado de citação deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à parte 

requerida o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, § 

1º, do CPC).No ato da citação, deverá o requerido informar ao Sr. Oficial 

de Justiça da sua impossibilidade financeira de contratação de advogado, 

caso em que será nomeado um (a) Defensor (a). Ressalte-se que, as 
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partes poderão constituir procuradores com poderes específicos para 

transigir (art. 334, § 10, do CPC).Após as comunicações, encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não 

havendo conciliação, a parte requerida oferecerá contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 

335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação 

fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Em seguida, INTIME-SE 

a parte autora para apresentar resposta à contestação, se for o caso, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 350 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135819 Nr: 2040-21.2018.811.0008

 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 PEREIRA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.Tramita-se a ação com prioridade em face da autora ter idade 

superior a 60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 18 de abril de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135794 Nr: 2026-37.2018.811.0008

 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: ELIANE LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERV. DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos, na espécie, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Requerido proceda com o 

REESTABELECIMENTO do benefício de auxílio-doença à parte autora, no 

prazo máximo de 05 (cinco) 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).Oficie-se ao requerido, requisitando-se o reestabelecimento do 

benefício, consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento 

da decisão.Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

desinteresse expresso da parte autora e considerando a natureza da 

ação.Por fim, defiro a gratuidade de justiça postulada (art. 98, § 3º, do 

CPC), com as advertências do artigo 102, do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte Ré para, querendo, apresentar contestação no prazo 

legal, constando do mandado as advertências de que não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC). Havendo na 

contestação alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte autora (art. 350, do CPC), intime-a para replicar em 15 

(quinze) dias. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do 

Bugres – (MT), 26 de Abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82320 Nr: 4023-65.2012.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA ALVES FERREIRA BESCARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Vistos etc.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça a esta comarca e, querendo, para se manifestarem e 

requererem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE estes 

autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 26 de Abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127191 Nr: 4845-78.2017.811.0008

 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: EDNYLTON REIS BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135512 Nr: 1858-35.2018.811.0008

 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: HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136202 Nr: 2270-63.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos 

dos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 

98, CPC e art. 468, CNGC).Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 

189, II, do CPC).Buscando satisfazer os interesses das partes, DESIGNO o 

dia 06/06/2018, às 16h: 30min., no prédio do Juizado Especial, situado na 

Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra 

do Bugres/MT, para audiência de Conciliação/Mediação.INTIME-SE a parte 

autora e CITE-SE a parte requerida, com antecedência de pelo menos 20 

(vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). O mandado de citação deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à parte 

requerida o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, § 

1º, do CPC).No ato da citação, deverá o requerido informar ao Sr. Oficial 

de Justiça da sua impossibilidade financeira de contratação de advogado, 

caso em que será nomeado um (a) Defensor (a). Ressalte-se que, as 

partes poderão constituir procuradores com poderes específicos para 

transigir (art. 334, § 10, do CPC).Após as comunicações, encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não 

havendo conciliação, a parte requerida oferecerá contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 

335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação 

fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Em seguida, INTIME-SE 

a autora para apresentar resposta à contestação, se for o caso, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme artigo 350 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136013 Nr: 2152-87.2018.811.0008

 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: THALYSSON EDUARDO ALVES PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA 

VARA para a apreciação e condução do feito.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos aos Juizados Especiais Cíveis, a fim de 

serem digitalizados.INTIME-SE o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da 

presente decisão e para ciência da necessidade da juntada de 

indeferimento administrativo.Cumpra-se com urgência.Barra do Bugres - 

MT, 26 de abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136151 Nr: 2234-21.2018.811.0008

 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: TATIANA DE LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE 

ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 25 de abril 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136079 Nr: 2189-17.2018.811.0008

 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: JOSE ROBERTO 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:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos. 

.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 25 de abril 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136072 Nr: 2182-25.2018.811.0008

 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: JACQUELINE NEVES PEREIRA

 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:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 
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valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 25 de abril 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136075 Nr: 2185-77.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RAMOS 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:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 25 de abril 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136076 Nr: 2186-62.2018.811.0008

 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 DO CARMO ALEXANDRE DE AGUIAR

 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:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 25 de abril 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136081 Nr: 2191-84.2018.811.0008

 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: CONCEIÇÃO SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA

 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:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 25 de abril 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135917 Nr: 2105-16.2018.811.0008

 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: ITAMAR COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 25 de abril 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135818 Nr: 2039-36.2018.811.0008

 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: ODILIA RODRIGUES BORGES SHIMAZU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte autora, faz-se 

necessário a produção de prova pericial. Com isso, POSTERGO a 

apreciação da tutela de urgência para após a realização da perícia 

médica.Ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como 

peritos nos autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ 

PRIMO LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua 

Gonçalves Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, 

Vilhena – RO, CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 

8131-0601, independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 25 de abril 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43133 Nr: 3151-55.2009.811.0008

 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: CAMPOS E MARTINS DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEOESTE CONSTRUÇÕES CENTRO OESTE 

LTDA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9.678, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito (fls. 149/151), ou comprovar que já 

o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos 

termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5180 Nr: 1454-48.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S.A - CRÉDITO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAD CARAN NETO, WISIS LAURINDO 

SILVA JÚNIOR, FABIOLA CARAN LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Em observância ao deferimento de fl. 255, ficam os executados intimados, 

pelo Sr. Advogado, a indicarem bens passíveis de penhora, sob os 

auspícios do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Marilda 

Pereira Pederoso - Analista Judiciária - Mat. 7526

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 556-78.2012.811.0008

 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): ELTON BOTELHO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intrimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da Devolução da Carta Precatória 57 e certidão negativa de fls. 

61,, no prazo de 05(cinco) dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135768 Nr: 2009-98.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSOR, FSO, SGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Maio de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135565 Nr: 1886-03.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTVDS-M, KNVDS-M, JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Maio de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135767 Nr: 2008-16.2018.811.0008

 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: JANAINA JULIANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.
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 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 10 de Julho de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135567 Nr: 1888-70.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, MLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 10 de Julho de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101474 Nr: 2606-72.2015.811.0008

 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: ESPOLIO DE OLACYR FRANCISCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILEI RIBEIRO MENDES FILHO - 

OAB:49.178-, RICARDO BARBOSA ALFONSIN - OAB:9.275-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FÁBIO LUIS 

NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615, LUANA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381, LUIZ CARLOS CÁCERES - 

OAB:26.822-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656, RODRIGO LUIZ 

DA SILVA ROSA - OAB:18.099, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 12 de Junho de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111556 Nr: 2633-21.2016.811.0008

 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: JOÃO BORIGOTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado de intimação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-02.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVELAINE MARTINS PORCEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 12200353. “... JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, CPC. 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.....” 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 12405522. “...Ante o exposto, opino no sentido 

de que seja JULGADO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento nos artigos 51, inciso IV da Lei n. 9.099/95 e 

artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil..” 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-40.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 27 de abril de 2018. Senhor(a) LUIZ 

HENRIQUE BARBOSA ALVES, residente e domiciliado na Rua: Rio Negro 

nº 355, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO, Sala: Audiência de Conciliação 2 - J.E.C.C B. DO BUGRES 

Data: 04/06/2018, Hora 13:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000850-40.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NPL I (FIDC NPL I) 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 
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devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONI DALLAZEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 12202399. “...opino pela PROCEDENCIA das 

pretensões iniciais, CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante a 

título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e MANTER a liminar concedida no 

id 7362671e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC...” 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500316-27.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA FRIGIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da da r. 

DECISÃO ID do documento 12865040. “...Tendo em vista a manifestação 

da parte reclamada de que a autora utilizou os pontos do “Programa Tudo 

Azul”, após a concessão da tutela antecipada, INTIME-SE a reclamante, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos... ”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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-51.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ALMEIDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SILVEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 27 de abril de 2018. Senhor(a) BENEDITA 

ALMEIDA CRUZ, residente e domiciliada na Rua Santa Cruz, nº 776, Bairro 

Novo Horizonte, Barra do Bugres/MT A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, Sala: 

Audiência de Conciliação 2 - J.E.C.C B. DO BUGRES Data: 04/06/2018, 

Hora 14:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000265-51.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 11.716,04; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITA ALMEIDA CRUZ 

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANE GUEDES CARDOSO - 

MT10942/O Parte Ré: LUIZ SILVEIRA DE SOUZA 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, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARROS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 27 de abril de 2018. Senhor(a) ELIANE 

BARROS SANTOS, residente e domiciliado na Rua Voluntario da Pátria nº 

512, Bairro Maracanã, Barra do Bugres - MT /MT A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 04/06/2018 Hora: 13:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000851-25.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIANE BARROS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: CLARO - AMERICEL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-06.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PORTELLA GAONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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 BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 27 de abril de 2018. Senhor(a) ROSIMEIRE 

PORTELLA GAONA, residente e domiciliado, Rua da Felicidade, n° 247, 

Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 04/06/2018 Hora: 14:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000268-06.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSIMEIRE PORTELLA GAONA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT0019588A Parte Ré: ATIVOS S.A 

ORIGEM CAIXA ECONOMICA 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, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16065 Nr: 2973-53.2004.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI JUNIOR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MARTINS DA SILVA 

- OAB:8.707/MS, LUIZ GUILHERME MELKE - OAB:12.901/MS

 Código nº 16065

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.

4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

5. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se 

o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do 

§ 1º do artigo 523 do CPC.

6. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96179 Nr: 167-54.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DOSSIATTI, JOSÉ CARLOS 

FRANCISCO DA SILVA, FABIO TAVARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 4. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/05/2018, às 14h00min (horário de Cuiabá/MT), ocasião em que se dará 

o interrogatório do(s) acusado(s) GUILHERME DOSSIATTI, JOSÉ CARLOS 

FRANCISCO DA SILVA e FABIO TAVARES SANTANA a inquirição das 

testemunhas e, alegações finais, a palavra à acusação e defesa, em 

sequência, findando-se com a prolação da sentença a critério do juiz. 5. 

CITE(M)-SE. INTIME(M)-SE. REQUISITE(M)-SE o(s) denunciado(s). 6. 

PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP. 7. As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98056 Nr: 1180-88.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA NACIONAL DE AUTOMAÇÃO 

RESIDENCIAL E COMERCIAL EIRELI-ME, ADRIANO FROELICH MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Ante o exposto, com fulcro no disposto nos art.64, §1º do CPC e 

art.114, VI da CF, DECLARO INCOMPETENTE esta Justiça para processar 

e julgar a presente ação e, em consequência, DETERMINO a remessa do 

presente processo à Justiça do Trabalho na Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT. 12.P.I.C.13.Preclusa a presente decisão, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, remetam-se os autos ao juízo competente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93381 Nr: 3820-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FELIPE DE ARRUDA COSTA TAQUES, 

WELLINTON DA CRUZ PEREIRA, PERICLES DA SILVA PEREIRA, 

JONATHAN FERREIRA JANUARIO, DANIELLE REGINA DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT

 Código: 93381

Vistos, etc.

1 – ACOLHO integralmente a manifestação de fl. 222, OFICIE-SE conforme 

requerido.

2 – Com a devolução das missivas devidamente cumpridas e juntadas aos 

autos, sem nova conclusão, abra-se vistas para as partes oferecerem 

alegações finais sucessivas, iniciando-se pelo MPE.

3 – Tendo em vista o HC coletivo 143641, concedido em favor de todas as 

presas provisórias e diante da dúvida deste juízo em apurar a situação da 

ré como guardiã da menor Graziely Soyane Brito Janúario, DETERMINO a 

imediata elaboração de laudo social, no prazo de 10 (dez) dias.

4 – Com aporte do Laudo Social e/ou das alegações finais, VOLTEM-ME os 

autos conclusos.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de abril de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95568 Nr: 5056-85.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 1. Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão 

preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da 

denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da 

ação penal.

2. Conforme estabelece o art. 396, caput, do Código de Processo Penal, 

não há motivos para se rejeitar liminarmente a denúncia, sendo assim, 

RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 

do CPP.

3. Cite-se a parte acusada para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o disposto no caput, 

do art. 396-A, do Código de Processo Penal .

4. Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu nome.

5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo de 

caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata conclusão 

mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).

6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes 

do autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;
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7. Defiro cota ministerial.

8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado 

no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual:

 " 7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:

I – A citação do réu ou do querelado, para responder a acusação, na 

forma dos arts. 396 e ss, do Código de Processo Pena;.

II – revogado;

III – a solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou 

querelado ao Juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto 

de Identificação do Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC), se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou 

Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da 

denúncia ou queixa-crime."

IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à 

delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”

9. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96385 Nr: 322-57.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 1. Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão 

preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da 

denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da 

ação penal.

2. Conforme estabelece o art. 396, caput, do Código de Processo Penal, 

não há motivos para se rejeitar liminarmente a denúncia, sendo assim, 

RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 

do CPP.

3. Cite-se a parte acusada para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o disposto no caput, 

do art. 396-A, do Código de Processo Penal .

4. Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu nome.

5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo de 

caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata conclusão 

mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).

6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes 

do autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;

7. Defiro cota ministerial.

8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado 

no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual:

 " 7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:

I – A citação do réu ou do querelado, para responder a acusação, na 

forma dos arts. 396 e ss, do Código de Processo Pena;.

II – revogado;

III – a solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou 

querelado ao Juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto 

de Identificação do Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC), se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou 

Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da 

denúncia ou queixa-crime."

IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à 

delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”

9. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96430 Nr: 356-32.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO VENANCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 1. Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão 

preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da 

denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da 

ação penal.

2. Conforme estabelece o art. 396, caput, do Código de Processo Penal, 

não há motivos para se rejeitar liminarmente a denúncia, sendo assim, 

RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 

do CPP.

3. Cite-se a parte acusada para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o disposto no caput, 

do art. 396-A, do Código de Processo Penal .

4. Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu nome.

5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo de 

caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata conclusão 

mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).

6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes 

do autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;

7. Defiro cota ministerial.

8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado 

no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual:

 " 7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:

I – A citação do réu ou do querelado, para responder a acusação, na 

forma dos arts. 396 e ss, do Código de Processo Pena;.

II – revogado;

III – a solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou 

querelado ao Juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto 

de Identificação do Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC), se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou 

Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da 

denúncia ou queixa-crime."

IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à 

delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”

9. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85470 Nr: 4041-18.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 75/76 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37320 Nr: 673-74.2011.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA-ME, OSMAR 

MARTINS DOS SANTOS, ROSÂNGELA QUEIROZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 120 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91722 Nr: 2828-40.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos do Processo de Código nº 91722

1. ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de fls.52/54 pelo Ilustre representante do MPE.

2. CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência, expedindo-se o 

necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92140 Nr: 3074-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Código 92140

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a comunicação de fls.129 de ausência do Ministério 

Público para a audiência designada por motivo de convocação pata 

participação de curso , por necessidade de readequação na pauta, 

redesigno audiência anteriormente aprazada para o dia 30/05/2018 às 

17h30min.

Intimem-se.

Requisitem-se

Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa dos acusados via DJE.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63396 Nr: 1407-54.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DONIZETE PRESTES LOPES, 

MARCELO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 DESPACHO

Processo em ordem.

CUMPRA-SE integralmente a decisão/sentença anterior proferida neste 

processo, promovendo-se os impulsionamentos devidos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93382 Nr: 3821-83.2017.811.0050

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código nº 93382

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Por estarem presentes indícios da autoria e materialidade do ato 

infracional e preenchidos os requisitos exigidos pela legislação em vigor, 

RECEBO A REPRESENTAÇÃO ofertada pelo representante do Ministério 

Público contra a adolescente CAMILA GOMES DA COSTA, qualificada nos 

autos, nos termos da Lei 8.069/1990.

 2. Cite-se a adolescente, cientificando-a do teor da representação, bem 

como seus pais ou responsáveis, notificando-os para comparecerem na 

audiência de apresentação acompanhados de advogado.

3. Designo o 14 de maio de 2018, às 17h30min, para a realização da 

audiência de apresentação dos infratores, bem como para a oitiva das 

testemunhas arroladas.

4. Requisitem-se folhas de antecedentes e certidões de praxe no foro 

local.

5. Defiro eventuais diligências requeridas pelo parquet.

6. Ciência ao representante do Ministério Público.

7. Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas.

8. Manifeste-se o IRMP acerca da maioridade atingida pela adolescente.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94937 Nr: 4713-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código nº 94937

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Por estarem presentes indícios da autoria e materialidade do ato 

infracional e preenchidos os requisitos exigidos pela legislação em vigor, 

RECEBO A REPRESENTAÇÃO ofertada pelo representante do Ministério 

Público contra o adolescente RAFAEL SANTOS E SILVA, qualificado nos 

autos, nos termos da Lei 8.069/1990.

 2. Cite-se o adolescente, cientificando-a do teor da representação, bem 

como seus pais ou responsáveis, notificando-os para comparecerem na 

audiência de apresentação acompanhados de advogado.

3. Designo o 21 de maio de 2018, às 16h30min, para a realização da 

audiência de apresentação dos infratores, bem como para a oitiva das 

testemunhas arroladas.

4. Requisitem-se folhas de antecedentes e certidões de praxe no foro 

local.

5. Defiro eventuais diligências requeridas pelo parquet.

6. Ciência ao representante do Ministério Público.

7. Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas.
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8. Manifeste-se o IRMP acerca da maioridade atingida pela adolescente.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 1326-62.2000.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:6.941-E/MT

 Autos de Código nº 3794

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

Processo em Ordem

1 – DEFIRO o pedido de fl. 513 e REDESIGNO a Sessão Plenária do 

Tribunal do Júri designada para o dia 03.05.2018, para o dia 29 de Agosto 

de 2018, às 12h00min.

 2 - INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local, observando-se que é 

dispensável intimar as testemunhas que residem em outra comarca, sendo 

ônus da parte a apresentação delas se pretender-lhes a oitiva.

3 – A fim de evitar tumulto ao processo ou prejuízo ao réu DISSOLVO o 

presente Conselho de Sentença, nos termos do artigo 481 do CPP.

 4 - DESIGNO o dia 12 de agosto de 2018, às 14h00min (horário de 

Cuiabá/MT), para o sorteio dos jurados (art. 433, CPP).

5 - NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública (art. 

432, CPP). No sorteio dos jurados deverão ser observados os 

impedimentos do art. 448. CPP e art. 449, CPP.

6 - CONVOQUEM-SE os Jurados sorteados, observando-se o disposto no 

art. 434, CPP.

7 - PROVIDENCIE-SE cópia da pronúncia e do presente relatório para no 

dia da sessão, ser repassado aos jurados, em obediência ao art. 472, 

parágrafo único, do CPP.

8 - Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa do acusado.

9 - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64359 Nr: 2388-83.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA], GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE SOUZA SALLESS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 6.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

SPESSOTO PERSOLI - OAB:OAB/SP 138.630

 Vistos,

Cumpra-se a decisão retro.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97954 Nr: 1139-24.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que fora designado a audiência de conciliação para o dia 

___02/0//2.018, às ___10___h___00____min, a ser realizada pela 

Conciliadora dessa comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92042 Nr: 3001-64.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DA SILVA PEREIRA, RENATO 

MEDEIROS SOARES, EDEMILSON BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Ante o teor da certidão emitida pela Senhora Gestora Judiciária datada de 

26/04/2018 (não numerada), RECEBO a apelação interposta (f. 219) nos 

seus regulares efeitos (CPP, art.597).

Manifestem-se os apelantes para apresentarem suas razões no prazo 

legal (art. 600, CPP).

Oferecidas as razões ou certificado o decurso do prazo para 

apresentá-las, manifeste-se o apelado para contrarrazões no prazo legal.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens, sem prejuízo da confecção 

da guia executiva provisória aos réus que se encontram presos 

provisoriamente.

No mais, defiro o pleito defensivo de f. 220 e 221.

Assim, expeça-se carta precatória ao Juízo Criminal da Comarca de 

Vilhena/RO, a fim de que promova a fiscalização da prisão domiciliar da ré 

no endereço indicado à f. 221.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37518 Nr: 871-14.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL GONÇALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89266 Nr: 1354-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & DIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 
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eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-91.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CARIUCIKER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELP INFORMATICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000241-91.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, especificamente quanto apresentação do 

comprovante de residência em nome do reclamante, podendo ser o 

contrato de aluguel ou declaração assinada pelo proprietário do imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Campo Novo do 

Parecis (MT),Sexta-feira, 27 de Abril de 2018. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Sexta-feira, 27 de 

Abril de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-76.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Sexta-feira, 27 de 

Abril de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-46.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Sexta-feira, 27 de 

Abril de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000256-94.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZILAINE ISHIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000256-94.2017.8.11.0050 Nome: VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI 

Endereço: Avenida PORTO VELHO, 1529, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: SUZILAINE ISHIDA DA SILVA Endereço: 

ESTANCIA PARAISO, OURO VERDE, JANIÓPOLIS - PR - CEP: 87380-000 

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 petição da parte 

reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 27 de Abril de 2018. 

Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-64.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WEMBLEY GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE PAGNUSSAT OAB - MT19775/O (ADVOGADO)

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000021-64.2016.8.11.0050 Nome: VALDOMIRO DA SILVA CORREIA 

Endereço: DAS GARCAS, 2267 NW, QDRA 376 LOTE 11, JD DAS 

PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: 

JOSE WEMBLEY GOMES DA SILVA Endereço: DAS GARCAS, 2438 NW, 

QUADRA 389, LOTE 02, JD PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 

- CEP: 78360-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em 

vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as 

partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 27 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000080-81.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRTO CENCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO)

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RICARDO DO AMARAL MASSABI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000080-81.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: IRTO CENCI Parte Ré: 

EXECUTADO: CELSO RICARDO DO AMARAL MASSABI Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id.: 12860855 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de 

ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VINICIUS RODRIGUES MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000023-63.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 1.507,77; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: JOAO VINICIUS RODRIGUES MORAIS Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id.12067391 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de 

ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-19.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MALLMANN LIPPERT OAB - RS35570 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000110-19.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 2.750,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE DOS REIS 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS 

LTDA. Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência 

observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito 

existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id.: 12678831 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAULIN SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000120-63.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 20.797,16; 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: RAULIN SILVA LEAL Parte Ré: REQUERIDO: TRES 

COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id.: 12730355 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 
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baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de ABRIL 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-18.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA ALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO CORUJÃO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000123-18.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DA PENHA ALVES DE BARROS Parte Ré: 

REQUERIDO: AUTO POSTO CORUJÃO Vistos. No decorrer do 

procedimento a parte Executada informou o integral cumprimento da 

obrigação exequenda. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

EXECUÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Alvará expedido no Id.: 12884151. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de ABRIL de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000129-25.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 10.151,49; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO CESAR RIBEIRO 

DA SILVA FILHO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id.: 12765111 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de 

ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-26.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GIACOMET GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000364-26.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 5.985,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRUNO 

GIACOMET GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id.: 12834127 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de ABRIL 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-41.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA BELMIRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000018-41.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 3.591,29; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: ANGELA CRISTINA BELMIRO DE ALMEIDA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id.: 12891391 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de 

ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000075-93.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEOCATIA SQUIVEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000075-93.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

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

EXEQUENTE: NEOCATIA SQUIVEL Parte Ré: EXECUTADO: J. M. PEREIRA & 

CIA LTDA - ME Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta por 

NEOCATIA SQUIVEL em face de J.M. PEREIRA &CIA LTDA - ME, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada informou o integral cumprimento da obrigação exequenda. Isto 

posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se Alvará conforme requerimento constante no Id.: 12612030. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de ABRIL de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-29.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOELDSON SOUSA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010041-29.2015.8.11.0050; Valor causa: R$ 24.888,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DANIELE 

CAETANO TEIXEIRA DE MATOS Parte Ré: EXECUTADO: EXPRESSO MAIA 

LTDA Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta por DANIELE 

CAETANO TEIXEIRA DE MATOS em face de EXPRESSO MAIA LTDA, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento o 

bloqueio judicial restou integralmente cumprido, conforme Id.:12392214. 

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se Alvará conforme requerimento constante no Id.: 12437185. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de ABRIL de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000010-35.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN LIMA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000010-35.2016.8.11.0050; Valor causa: R$ 9.292,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ABRAAO 

LINCOLN LIMA PEREIRA Parte Ré: EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta por ABRAAO 

LINCOLN LIMA PEREIRA em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, 

conforme Id.: 12816494. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

EXECUÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará conforme requerimento 

constante no Id.: 12878629. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-17.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR LUIZ TAMIOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-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)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000136-17.2018.8.11.0050 REQUERENTE: EDEMAR LUIZ TAMIOZZO 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda 

e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de conciliação. 

Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em 

face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual foi 

regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o 

exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de abril de 2018 . Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de abril de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-62.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VANESSA SOUZA PEREIRA (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)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000133-62.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ANDREIA VANESSA 

SOUZA PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de abril 

de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de abril de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA AMANDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000138-84.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA 

MEDEIROS REQUERIDO: AUTO ESCOLA AMANDA LTDA - ME Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, 

não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de abril 

de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de abril de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-38.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI OLIVEIRA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000402-38.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 377,68; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: ROSINEI OLIVEIRA CONCEICAO Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME em face de ROSINEI OLIVEIRA CONCEIÇÃO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No decorrer do procedimento a parte 

Exequente informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, 

conforme Id.: 12091278. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

EXECUÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000049-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PILONETO CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAVARES DE LIMA & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000049-61.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 1.125,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[CONSTRIÇÃO / 

PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PILONETO CONTABILIDADE LTDA - 

ME Parte Ré: EXECUTADO: TAVARES DE LIMA & SANTOS LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de ação de execução ajuizada por PILONETO 

CONTABILIDADE LTDA - ME em face de TAVARES DE LIMA & SANTOS 

LTDA – ME, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora 

desistiu da ação, conforme consta petição constante no Id.: 12091079. 

Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, no 

âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante 

enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

25 de ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010370-75.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANE MARIA MARTELLI DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT OAB - MT0007286A (ADVOGADO)

DAIANA TAYSE TESSARO OAB - MT0012280A (ADVOGADO)

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.R. TECIDOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO MACHADO MORAIS OAB - RS0045604A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010370-75.2014.8.11.0050; Valor causa: R$ 14.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JUCIANE 

MARIA MARTELLI DE ALBUQUERQUE Parte Ré: EXECUTADO: A.R. 

TECIDOS LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida 

diligência observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao 

conflito existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id.: 11732690 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-14.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA FUTURO EMPREGOS E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010376-14.2016.8.11.0050; Valor causa: R$ 5.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

PROCESSO E PROCEDIMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DE ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: 

AGENCIA FUTURO EMPREGOS E CONSULTORIA LTDA - ME Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por JOAO BATISTA DE ANDRADE 

em face FUTURO EMPREGOS E CONSULTORIA LTDA – ME, ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 12333853). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de ABRIL de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000073-26.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI RAKOWSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000073-26.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 7.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[MULTA DE 10%]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI Parte 

Ré: EXECUTADO: ARI RAKOWSKI Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por ITACIR CAMILO ROMBALDI em face ARI RAKOWSKI, ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 12333888). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de ABRIL de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-69.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ROSA DA SILVA MEDINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000193-69.2017.8.11.0050; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DESPEJO POR DENÚNCIA 

VAZIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ELISABETE 

APARECIDA BASSANI Parte Ré: EXECUTADO: LUCIANA ROSA DA SILVA 

MEDINA Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta por 

ELISABETE APARECIDA BASSANI em face de LUCIANA ROSA DA SILVA 

MEDINA, ambas qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento o bloqueio judicial restou integralmente cumprido, conforme 

Id.:11041142. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se Alvará conforme requerimento constante no Id.: 

11820061. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei 

nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de 

ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000067-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PILONETO CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA 02348832437 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000067-82.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 510,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / 

AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: PILONETO CONTABILIDADE LTDA - ME Parte Ré: 

EXECUTADO: LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA 02348832437 Vistos. 

Trata-se de ação de execução ajuizada por PILONETO CONTABILIDADE 

LTDA - ME em face de LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora desistiu da ação, 

conforme consta petição constante no Id.: 12546567. Decido. Há que se 

registrar, por oportuno, que a desistência da ação, no âmbito do Juizado 

Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do 

FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de ABRIL de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-74.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENO XAVIER DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000322-74.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 4.152,74; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

FERNANDO ROBERTO DIAS Parte Ré: EXECUTADO: SIRLENO XAVIER DE 

SOUZA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por 

FERNANDO ROBERTO DIAS em face de SIRLENO XAVIER DE SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora desistiu da 

ação, conforme consta petição constante no Id.: 12601202 Decido. Há que 

se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de ABRIL de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA SANTOS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000114-56.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 300,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Cobrança de 

Aluguéis - Sem despejo]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EVANIR FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: FATIMA SANTOS DE LIMA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por EVANIR FRANCA 

em face de FATIMA SANTOS DE LIMA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 12737652. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que 

a desistência da ação, no âmbito do Juizado Especial, independe da 

anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos 

termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BESTER GONZALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO)

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000319-22.2017.8.11.0050; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARLON BESTER GONZALES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. O ponto crucial da presente ação funda-se no fato do 

Promovente alegar que é esportista praticante do esporte Poker; alega que 

no dia 08 de julho de 2017 ao tentar efetuar o pagamento da inscrição no 

campeonato de Poker através de transferência bancária não foi possível; 

alega que o motivo da não concretização foiq eu o saldo de sua conta 

corrente estava aprovisionado para pagamento da fatura de seu cartão de 

crédito; alega que diante da situação ficou sem nenhum dinheiro para 

passar o final de semana. Ao final o Promovente requer indenização por 

danos morais. A Promovida, em sede de contestação, alega que não 

praticou ato ilícito, alegando em síntese que o aprovisionamento possuiu 

previsão contratual, não restando configurado neste caso a ocorrência de 

danos morais. Inicialmente, devemos observar que a Promovente apesar 

de impugnar os fatos e documentos apresentados pela Promovida na peça 

contestatória, não há provas para imputar unicamente a Promovida a 

situação vivenciada pelo autor. Analisando com acuidade o material 

colacionado nos autos, verifico que, não assiste razão o Promovente. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho 

que a Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos 

do seu direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. 

O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ... No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação. A Promovido colacionou aos 

autos CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA PESSOA FISICA, onde na 

cláusula 24 está previsto a dedução de débitos programados para o 

próximo dia útil, ou seja, ao optar pelo pagamento de sua fatura de cartão 

de crédito na modalidade de débito automático, o Promovente assumiu o 

ônus de ter o saldo de sua conta corrente aprovisionado. Pois bem, de 

acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente ação. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de abril de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de abril de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-37.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE SILVA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000415-37.2017.8.11.0050; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[BANCÁRIOS]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DONIZETE SILVA GOES 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A presente ação funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, 

visando à declaração de inexistência de débito e condenação do 

reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação 

da requerida, por débito que o reclamante afirma desconhecer, no valor de 

R$ 758,33 (setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), 

referente ao contrato 388055611000034FI, com data de inclusão no dia 

15/09/2017. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de 

defesa, apenas aduz que o Promovente não faz jus a indenização por 

danos morais. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: 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. Dos autos extrai-se 

que a Promovida não se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas, 

devendo suportar a presunção de irregularidade da cobrança perpetrada. 

A Promovida teve a oportunidade de produzir provas para embasar sua 

defesa, tais como documentos que comprovassem a adesão aos serviços 

que alega ter o Promovente efetuado; onde deveriam constar assinatura e 

cópia dos documentos pessoais do autor, entre outros. No que se refere 

ao pedido de declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo 

merece acolhimento. Inerente os danos morais, verifico que o direito 

também milita em favor do Promovente. Demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte 

Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. 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) E, a respeito da razoabilidade da 

condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que 

é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 

que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 288 de 573



de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

no valor de R$ 758,33 (setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três 

centavos), referente ao contrato 388055611000034FI, com data de 

inclusão no dia 15/09/2017. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do 

Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária, 

em caso de descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de abril de 2018. Marianne Nathaine 

Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do 

Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de abril de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-71.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JARLEY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000458-71.2017.8.11.0050; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, ASSINATURA BÁSICA MENSAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JARLEY FERREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte autora desistiu da 

ação, conforme consta petição constante no Id.: 11562965. Decido. Há 

que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de ABRIL de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-47.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO FAGUNDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000479-47.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 9.675,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: ROSENILDO FAGUNDES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A 

presente ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual alega 

desconhecer sua origem, tendo em vista afirmar não possuir relação 

comercial ou financeira com a Promovida que justificasse a negativação 

no valor de R$ 1.675,62 (HUM MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO 

REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO Nº 

14081220, COM DATA DE INCLUSÃO NO SPC/SERASA DIA 17/12/2014. 

Pugna, ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como indenização por dano moral. A análise 

dos documentos acostados na exordial permite constatar que o registro 

dos dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que 

o reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida 

em sua contestação alega que adquiriu onerosamente da instituição 

financeira BANCO SANTANDER, mediante Contrato de Cessão de Direitos, 

créditos de diversos devedores, entre eles o débito da Promovente, alega 

que a aquisição deu-se de boa-fé, requerendo assim, a improcedência da 

ação. A parte promovida comprova nos autos que a autora foi notificada 

da cessão dos débitos (Id.: 11572730), bem como a formalização de 

contrato de cessão de direito se deu de forma descrita em lei. O ônus de 

prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: 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. Destaco que para configurar a cessão de crédito válida, 

necessário se faz que alguns procedimentos sejam atendidos, entre eles 

a notificação do devedor, consoante se observa no Id.: 11572730, bem 

como as opções de quitação do débito, conforme boleto anexados no Id.: 

11572763. Resta comprovado nos autos que a Promovida agiu com a 

cautela necessária para condução dos seus serviços, foi diligente na 

condução de seus negócios, pois somente disponibilizou os dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito quando verificou que a 

inadimplência da parte autora. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

25 de abril de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 25 de abril de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-29.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DE LOURDES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

FERNANDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR OAB - SP221029 (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000422-29.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 9.340,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[SEGURO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ODILSON DE LOURDES BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO VOTORANTIM S.A., CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Alegam as Promovidas, 

ilegitimidade para atuar no polo passivo da presente demanda, uma vez 

que o contrato de seguro foi firmado junto a seguradora MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A. Pois bem. Em análise aos documentos que 

instruem a inicial, a 1ª Promovida figura como instituição responsável pelo 

financiamento do veículo; e a 2ª Promovida aduz, mas não comprova que a 

estipulante do Contrato de Seguro que foi aceito pelo Autor, trata-se da 

empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. O artigo 757 do Código Civil, 

assim preconiza: “Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se 

obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do 

segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 

Destarte, verifico que a parte 2ª reclamada é legitimada a figurar no polo 

passivo da ação, pois do que se infere do material probatório, trata-se da 

corretora de seguros estipulante da proposta, conforme PROPOSTA DE 

ADESÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (ID.: 10623909). Diante 

do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA PELA 1ª PROMOVIDA, e 

NÃO ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA PELA 2ª PROMOVIDA. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente alega 

que possui junto a Promovida BV FINANCEIRA um financiamento de veículo 

e adquiriu junto ao financiamento um SEGURO DE PROTEÇÃO 

FINANCEIRA, cujo objetivo é auxiliar no pagamento das parcelas do 

financiamento em caso de Invalidez Permanente Total por Acidente, 

Desemprego Involuntário e Incapacidade Física Total Temporária. 

Inicialmente, devemos observar que o Promovente alega que seu pedido 

de benefício foi DEFERIDO perante o INSS, pugnando assim pela cobertura 

do seguro. Analisando com acuidade o material colacionado nos autos, 

verifico que, assiste razão ao Promovente. A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. O Promovente não comprovou os requisitos 

previsto na PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO DE PROTEÇÃO 

FINANCEIRA, QUAIS SEJAM, SER PROFISSIONAL ASSALARIADO COM 

VINCULO EMPREGATICO MINIMO DE 12 MESES ININTERRUPTOS EM 

REGIME CLT E/OU PROFISSIONAL LIBERAL E/OU AUTONOMO. Pois bem, 

de acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente ação. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de ABRIL de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-14.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PEREIRA DE MORAIS (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000423-14.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 740,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

HELENA PEREIRA DE MORAIS 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. DA PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a Promovida, incompetência deste Juízo, 

tendo em vista a necessidade de prova pericial nos presentes autos. 

Apesar das alegações da Promovida, não há necessidade de realização 

de perícia para o deslinde da causa, sendo assim, os autos encontra-se 

maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER 

A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que 

as reclamadas estão 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. O Promovente tem o fito de ver declarado 

inexistente o débito de R$ 740,19 (setecentos e quarenta reais e 

dezenove centavos), inerente a UNIDADE CONSUMIDORA Nº 

6/1258897-6. A Promovida em sua contestação alega que não cometeu 

ato ilícito, produzindo provas nos autos capazes de demonstrar que diante 

da inspeção realizada na UC de nº 6/1258897-6, no dia 16/08/2016, 

verificou a Promovida que O MEDIDOR ESTAVA DEITADO, O QUE FAZIA 

COM QUE O CONSUMO NÃO FOSSE CORRETAMENTE REGISTRADO. No 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, QUAL 

SEJA, FATURAS POSTERIORES A INSPEÇÃO DEMONSTRANDO QUE NÃO 

CORREU OSCILAÇÃO RELEVANTE NO COSUNMO DE ENERGIA APÓS A 

INSPEÇÃO NO MEDIDOR, como manteve-se inerte, a improcedência se 

impõe. Nota-se que no HISTÓRICO DE CONSUMO da UNIDADE 

CONSUMIDORA Nº 6/1258897-6, acostado no ID.: 11500849, que após a 

inspeção do medidor o consumo houve oscilação considerável no registro 

do consumo da energia. Ante o exposto, inexistindo ou não comprovado 

satisfatoriamente a conduta culposa da Promovida, julgo IMPROCEDENTE, 

esta reclamação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de abril 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de abril de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-91.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000295-91.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDER DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Aduz a parte Promovente que é matriculado junto a instituição 

Promovida no CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO EM SISTEMAS, e que não foi possível a expedição de 

seu DIPLOMA, pois foi informado que estava pendente de aprovação em 

duas matérias. Pugna ao final pela declaração de inexistência de matéria 

pendente, consequentemente pela entrega do diploma, bem como 

indenização por danos morais. A Promovida em sua contestação alega e 

comprova de forma minuciosa que o Promovente não cumpriu com duas 

disciplinas para conclusão do curso, sendo elas: PROJETO ORIENTADO A 

OBJETOS E SEMINÁRIOS V. Inicialmente, devemos observar que o 

Promovente apresentar Impugnação quanto aos fatos e documentos 

apresentados pela Promovida na peça contestatória, não demonstrou que 

restou aprovado nas disciplinas de PROJETO ORIENTADO A OBJETOS E 

SEMINÁRIOS V. Analisando com acuidade o material colacionado nos 

autos, verifico que, não assiste razão o Promovente. A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Cumpre-me ressaltar 

que o aluno/promovente tem total acesso por meio de senha do PORTAL 

para acompanhamento das matérias a serem cursadas, bem como possui 

documentos necessários que comprovem ter realizado atividades 

referentes as matérias PROJETO ORIENTADO A OBJETOS E SEMINÁRIOS 

V, e nem sequer tal prova foi produzida pelo Autor, a reclamação cinge-se 

apenas em alegações sem nada provar. Assim, tenho que o Promovente 

não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da 

prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... 

No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a IMPROCEDÊNCIA do pedido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados pela parte autora. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 25 de abril de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 25 de abril de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARINES JOCHEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000416-22.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 14.230,06; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

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

REQUERENTE: MARCIA MARINES JOCHEM Parte Ré: REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Aduz a parte Promovente que prestou vestibular na instituição promovida, 

e realizou o pagamento da matrícula no referido curso, mas, devido a 

dificuldades financeiras efetuou o cancelamento da matrícula. Afirma que 

seu nome estaria com débitos e incluso nos órgãos de restrição ao 

crédito. A Promovente busca a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização por danos morais. A Promovida em sua contestação 

alega que a Promovente efetuou o pagamento da matrícula do curso, 

restando caracterizada a legitimidade da cobrança. Inicialmente, devemos 

observar que o Promovente apresentar Impugnação quanto aos fatos e 

documentos apresentados pela Promovida na peça contestatória, não 

demonstrou que solicitou junto a reclamada o cancelamento da matrícula. 

Analisando com acuidade o material colacionado nos autos, verifico que, 

não assiste razão o Promovente. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Cumpre-me ressaltar que a 

Promovente afirma que recebeu da coordenadora da Promovida o 

protocolo de nº 4944738, mas compulsando os autos não há documentos 

que comprovem o pedido de cancelamento da matrícula, as imagens 

anexadas pela autora em sede de impugnação em nada comprovam o 

alegado, ou seja, a reclamação cinge-se apenas em alegações sem 

provas. Assim, tenho que a Promovente não logrou êxito em demonstrar 

os fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o Código de 

Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; ... No que se refere ao fato em que se 

funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do 

autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. Pois bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo 

que a maneira mais ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA 

do pedido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

autora. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de abril de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de abril de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-80.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000438-80.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 21.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

CITAÇÃO, Intimação / Notificação]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NIVIA SILVA ARAUJO 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. DA PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a Promovida, incompetência deste Juízo, 

tendo em vista a necessidade de prova pericial nos presentes autos. 

Apesar das alegações da Promovida, diante da documentação acostada 

pelas partes, vejo que os autos encontra-se maduro para prolação de 

sentença, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos 

todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura 

do art. 32, da Lei nº 9.099/95.motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. O ponto crucial da presente 

ação é que a Promovente requer a declaração de inexistência do débito de 

R$ 7.337,71 (sete mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e um 

centavos) referente a UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/2069935 - 1. A 

Promovida, em sede de contestação, alega que a cobrança é devida, uma 

vez que, em vistoria realizada em 29/09/2017, foi constatada 

irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da 

requerente, denominada carga e linha invertida no borne do medidor, 

conforme termo de ocorrência e inspeção nº 644489. Inicialmente, 

devemos observar que para considerar regular a cobrança a título de 

recuperação de consumo, deve a concessionária comprovar que o 

consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, 

nos termos da Resolução 414 da ANEEL. Ademais, os documentos dos 

autos não são suficientes para demonstrar a irregularidade constatada no 

medidor de consumo da UC da parte autora, qual seja, a existência de 

desvio de energia no ramal de entrada, uma vez que a demandada deixou 

de carrear aos autos laudo técnico exarado pelo INMETRO ou outro órgão 

habilitado. No que se refere ao pedido de declaração de inexistência da 

fatura inerente à recuperação de consumo, vejo que o mesmo merece 

acolhimento. Em contrapartida, no tocante a argumentação da Promovente 

quanto ao dano moral não há comprovação dos prejuízos sofridos que 

abalaram a honra ou a personalidade do demandante. O conceito e a 

descrição do dano moral é sintetizado na obra Responsabilidade Civil do 

jurista Venosa como sendo: O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral, 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos de personalidade. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 

as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 

muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. (VENOSA, 

Silvo de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo : Atlas, 

2006. p. 35). No caso em apreço não foi provada a ocorrência de danos 

morais, não podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo 

legalmente tutelado, pois o consumidor não teve o serviço de energia 

suspenso, tampouco seus dados inscritos nos cadastros restritivos de 

crédito. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nestes autos, para 

DECLARAR INEXISTENTE o débito de R$ 7.337,71 (sete mil trezentos e 

trinta e sete reais e setenta e um centavos) referente a UNIDADE 

CONSUMIDORA Nº 6/2069935 - 1. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de ABRIL de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de ABRIL de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-22.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010369-22.2016.8.11.0050; Valor causa: R$ 10.958,72; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ENIO LUIZ MILANI Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA, TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O prosseguimento regular do 

feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 12587354). Por não promover os 

atos e diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 de ABRIL de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32548 Nr: 2664-19.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde, Dimorvan Alencar 

Brescancim - Prefeito Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onéscimo Prati - Espólio, Yara Alecrim 

Andrade Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, Luiz Antonio Giroldo Filho - 

OAB:17143

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 
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Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17908 Nr: 646-30.2007.811.0051

 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: Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127-MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte nada manifestou, razão pela qual, impulsiono os 

presentes autos, para intimação da parte autora, no prazo de 10(dez) 

dias, indicar bens disponíveis do Executado, sob pena de suspensão do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144922 Nr: 2625-41.2018.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Escritório Contabil S/C Ltda - ME, Leandro Cezar 

Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho Bitencourt

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028, Sergio Yoshikazu Miyamoto Novarrete - OAB:26.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Assim, RECEBO os embargos opostos por Ealine Aparecida 

Ramalho Bittencourt, Leandro Cezar Bittencourt e Paraná Escritório 

Contábil.DEIXO de conferir efeito suspensivo aos embargos, pois que, à 

ausência de penhora, e também à falta de descrição de perigo concreto 

de lesão, não se atende aos já mencionados dispositivos legais.CITE-SE o 

Embargado para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136867 Nr: 9218-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transparaná Comércio e Transportes 

Rodoviários Ltda ME, Leandro Cezar Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho 

Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seus Procuradores, para que 

indiquem bens disponíveis do Executado, ou para que solicitem as 

diligências que entender pertinentes, sob pena de suspensão do feito.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87415 Nr: 4898-32.2014.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis, Antonio Paulo dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos nos presentes 

embargos, mantendo incólumes as obrigações assumidas pelas 

Partes.Consequentemente, nos termos do art. 702, § 8º, do NCPC, 

CONSTITUI-SE, de pleno direito, o título executivo judicial.Uma vez que a 

demanda visa ao pagamento de quantia em dinheiro, caberá ao 

Requerente/Embargado buscar a instauração da fase de cumprimento de 

sentença, apresentando desde logo seus cálculos de atualização da 

dívida.CONDENO o Embargante ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 

10% do valor atualizado da causa.O pagamento da verba fica sobrestado, 

em face da gratuidade pleiteada pelo Embargante, já que, na preliminar do 

Embargado, não se demonstrou a capacidade dele ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios, mantendo-se, assim, hígida a 

declaração, que basta ao benefício.AGUARDE-SE, pois, a manifestação 

do Requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 30 (trinta) dias, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior provocação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 26 de abril de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33185 Nr: 3304-22.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Mariana Ltda, Jairo Luis Grasel, Marco 

Antonio Esteves da Rocha - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345, Simone Barcik 

Kurdy - OAB:39460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Anulatória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o interesse de incapaz, ABRA-SE vistas ao Ministério 

Publico para manifestação, inclusive sob a pertinência do imediato 

julgamento parcial ou total do mérito.

Após, CONCLUSOS.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 3305-07.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Esteves da Rocha - Espólio, Analuiza 

Skaf dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345, Simone Barcik 

Kurdy - OAB:39460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Autos n° 3305-07.2010.811.0051 - 33186

Anulatória
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Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o interesse de incapaz, ABRA-SE vistas ao Ministério 

Publico para manifestação, inclusive sob a pertinência do imediato 

julgamento parcial ou total do mérito.

Após, CONCLUSOS.

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

Às providências..

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100001 Nr: 4032-87.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Zandonadi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rcwell Comércio e Prestação de Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GODINES DO 

AMARAL - OAB:162628

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, NO PRAZO DE 15 DIAS, manifestarem-se sobre sobre as 

informações juntadas em 11/12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34474 Nr: 1013-15.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Palomo Cabrino, Clovis Antonio Cabrino 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Cirilo - Espólio, Márcia Aparecida Cirilo 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, Anderson 

Pablo Ferreira de Camargo - OAB:OAB/MT 15222, Andréia Irna 

Schneider Marx - OAB:6.131-MT, Elaine de Souza Tavares - 

OAB:139693/SP, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012, Isabel 

Cristina Guarim da Silva - OAB:6347-MT, Marcos Tomas Castanha - 

OAB:4575/MT, Mario Eduardo Marquardt - OAB:10.915-A, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705, PAULO INACIO HELENE LESSA 

- OAB:6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 Autos n° 1013-15.2011.811.0051 - 34474

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de 

valores em favor do Exequente.

Por fim, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 23 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141857 Nr: 1209-38.2018.811.0051

 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: Maira Inês Noschang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Volkswagen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYTANIA CELESTE BRITO 

DOS SANTOS BAUERMEISTER - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, visando esclarecer o equívoco 

concernente a certidão elaborada em 13/03/2018, CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FOI DESIGNADA PARA O DIA 

03/05/2018, ÀS 13:00 HORAS. CERTIFICO ainda que, compareceram nesta 

data a advogada e a preposta do Consórcio Nacional Volkswagen, saindo 

ambas intimadas da data marcada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28672 Nr: 2769-30.2009.811.0051

 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: Lourdes José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Teodora Paniago, Asteria Ferreira 

Paniago, Júlio Pavlak, Joanildes Jaciara Vargas Pavlak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zacarias Ferreira Dias - 

OAB:3576-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intmação da parte autora, manifestar-se acerca da carta precatória retro 

colacionada, rerquerendo o que entender de direito, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137062 Nr: 9327-37.2017.811.0051

 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: Samuel Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O, Daniela Cabette de Andrade - OAB:MT 9889-B, 

Leandro Pereira de Moura - OAB:10.788/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, NESTA DATA, CONSIDERANDO QUE OS 

ADVOGADOS DO REQUERIDO NÃO FORAM CADASTRADOS NO 

SISTEMA APOLO, NÃO SENDO, PORTANTO, INTIMADOS DA SENTENÇA, 

RAZÃO PELA QUAL, IMPULSIONO O FEITO PARA QUE SEJAM 

DEVIDAMENTE NOTIFICADOS DA DECISÃO DE MÉRITO PROLATADA EM 

25/04/2018, CONFORME COLACIONADA NO SISTEMA.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 574 Nr: 125-66.1999.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ivanor da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Fialho Blessmann - 

OAB:2737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte exequente, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

500,84 (quinhentos reais e oitenta e quatro centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 238/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15825 Nr: 1739-62.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Ester Carmela 

Baum, Dirceu Júlio Duarte, Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/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 Primavera do Leste - MT, 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.: 6784 Nr: 1143-83.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada da 

certidão de fl. 184, através do DJE nº 10223, publicado em 23/03/2018, 

nada manifestou até o presente momento, deixando transcorrer o prazo 

"in albis". Que, INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da 

execução, ou requeira o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83770 Nr: 3120-27.2014.811.0051

 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: José de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Arake Setuguti-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE AMORIM REIS - 

OAB:12931

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.CONDENO, ainda, a parte 

requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, 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, expedindo o necessário.Campo Verde, 18 de abril de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81609 Nr: 1595-10.2014.811.0051

 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: Juciane Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR à requerida 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTIS – UNITINS na obrigação de 

providenciar a colação de grau da aluna JUCIANE FACCHINETO, 

devidamente qualificada nos autos, e a expedição do competente diploma 

de conclusão de curso de Administração, bem como ao PAGAMENTO da 

importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros legais, de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação.Em vista da sucumbência recíproca, 

nos termos do art. 85, § 2.º c/c art. 86, paragrafo único, ambos do NCPC, 

REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para condenar a parte requerida ao 

pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando os 

20% restantes a cargo da parte requerente, contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 

3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça em favor da 

autora.REGISTRE-SE. INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE 

eventuais custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte 

sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, 

após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos 

termos da CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde, 24 de abril de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72762 Nr: 1751-66.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

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

OAB:3056/MT

 Diante exposto, ACOLHO a impugnação ofertada pela parte exequente e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com fundamento no art. 771, art. 

318, parágrafo único e art. 485, IV, todos do NCPC.Por conseguinte, 

EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor do 

devedor/impugnante.CONDENO a parte exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro 15% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do art. 85, §§1º e 2º do NCPC.PUBLIQUE-SE 

e INTIMEM-SE. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 20 de abril de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83643 Nr: 3041-48.2014.811.0051

 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: David Esdras de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Diego José da Silva - 

OAB:10.030

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Torno INSUBSISTENTE a liminar 

outrora deferida. CONDENO, ainda, a parte requerente, ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, com fulcro do art. 85, §2º do 

NCPC.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE 

eventuais custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte 

sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, 

após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos 

termos da CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde – MT, 20 de abril de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72788 Nr: 1777-64.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline de Aquino Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Técnica Educacional da Lapa - 

FAEL, Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Redua 

Leonardecz - OAB:OAB/PR 61.262, Damien Zambellini - 

OAB:OAB/GO 19.561, Erion Schlenger de Paiva Maia - OAB:OAB/TO 

5.075, Fabricyo Teixeira Noleto - OAB:2937, Genivan Caetano de 

Almeida - OAB:OAB/TO 5.290, Jaiana Milhomens Gonçalves - 

OAB:OAB 2937/TO, Joyce Silva Lustosa - OAB:OAB/TO 5.092, Kellen 

Moro Teixeira - OAB:OAB/PR 42.232, Renata Cerci Pompermayer 

Ruschel - OAB:OAB/PR 40.884, Simone Zonari Letchacoski - 

OAB:18445-PR

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTIS – UNITINS 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, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros legais, de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, JULGO 

prejudicado o pedido de obrigação de fazer, eis que a parte autora já 

colou grau e obteve o diploma.Em virtude da sucumbência mínima da parte 

autora, CONDENO a requerida FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTIS 

– UNITINS ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.Por fim, vislumbra-se 

que, antes mesmo do acordo, fora acolhida a preliminar de ilegitimidade 

passiva da requerida SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA – 

FAEL, DEFIRO o pedido formulado às fls. 303 e DETERMINO a retificação 

da capa dos autos, devendo a secretaria proceder com as baixas e 

expedições necessárias.REGISTRE-SE. INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e 

CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, intimando-se para o 

pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não 

sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou 

EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde, 26 de abril de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 70209 Nr: 3089-12.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lademiria de Siqueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 3089-12.2011.811.0051 (Código 70209)

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por LADEMIRIA 

DE SIQUEIRA, em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S, encontram-se 

depositados, motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores pagos (fls. 106).

Em seguida, a parte autora foi intimada para regularizar a procuração, pois 

se tratando de pessoa analfabeta, é necessário que seja feita por meio de 

instrumento público (fls. 108).

Por corolário, a credora apresenta procuração pública e requer a 

expedição de alvará para recebimento do RPV (fls. 109).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls. 104/105.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome do procurador da parte exequente, já que possui poderes para 

desempenhar tal ato.

ISENTO de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 27 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 24263 Nr: 2211-92.2008.811.0051

 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: Laurentina Cardoso Carvalho

 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:3833

 Processo nº 2008/216 (Código 24263)

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por LAURENTINA 

CARDOSO CARVALHO, em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S, encontram-se 

depositados, motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores pagos (fls. 252/254).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls. 248/249.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados no 

montante de 50% (cinquenta por cento) em nome da parte exequente e o 

valor remanescente e dos honorários sucumbenciais, em nome da 

causídica da parte autora.

ISENTO de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 26 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15205 Nr: 1118-65.2006.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Holdi Gulow

 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: Fernanda Vilela Zagatto - 
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OAB:

 Processo nº 2006/132 (Código 15205)

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por HOLDI 

GULOW, em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S, encontram-se 

depositados, motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores pagos (fls. 244/245).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls. 231/232.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, considerando que às fls. 240 a parte autora comparece na 

secretaria deste juízo e discorda da porcentagem indicada por sua 

causídica e que em seguida, é juntado aos autos declaração de 

concordância entre as partes para que seja expedido alvará na proporção 

de 40% (quarenta por cento) para a advogada e 60% (sessenta por 

cento) para o credor, sem constar o selo de autenticidade, DETERMINO a 

intimação da causídica para que acoste aos autos a íntegra da 

declaração, com o selo pertinente.

ISENTO de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 26 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144762 Nr: 2563-98.2018.811.0051

 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: Maria Donizete Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transporte Andorinha S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO:a)DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR 

que a parte requerida proceda com a reserva imediata de vaga gratuita em 

favor da autora, com data para 12.05.2018 e CIENTIFICÁ-LA do horário de 

embarque e da vaga de retorno.b)REMETAM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

designação de sessão de mediação/conciliação entre as partes, quantas 

forem necessárias para viabilizar a solução consensual do conflito, 

atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC.c)CITE-SE a parte 

contrária para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC).d)ATENTE-SE a Secretaria 

para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, devendo a intimação da autora 

para audiência ser realizada na pessoa de seu advogado, salvo se for 

assistida pela Defensoria Pública.e)CONSIGNE-SE no mandado que as 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§ 10, art. 334, do 

NCPC).f)DEVERÁ a parte requerida manifestar expressamente eventual 

desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334, §5º, NCPC) sendo que o 

prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido 

de cancelamento (art. 335, II, NCPC(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 146022 Nr: 3066-22.2018.811.0051

 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: Itallo Kairon Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO:a)DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR a 

EXCLUSÃO do nome da parte autora ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA 

dos cadastros de restrições ao crédito SERASA e SCPC, em relação à 

dívida discutida nestes autos, até o deslinde do presente feito (...) 

.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 26 de 

abril de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19313 Nr: 1658-79.2007.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Rodrigo Albrecht, Vilson Luiz dos 

Santos Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719/MT, Marcos Heringer - OAB:5280/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte ré, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 506,79 

(quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a qual foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 472/485. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta 

e cinco centavos) para recolhimento de CUSTAS e 129,94 (cento e vinte 

nove reais e noventa e quatro centavos), para fins de TAXA JUDICIÁRIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MERJANIS ROSA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/06/2018 Hora: 10:20 , na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NERITA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Tipo: Conciliação Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2018 Hora: 15:00, na sede do Juizado Especial 
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Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JONATA GUEDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Tipo: Conciliação Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/06/2018 Hora: 14:20, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS 

Analista Judiciária

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Tipo: Conciliação Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/06/2018 Hora: 16:00 , na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS 

Analista Judiciário

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Tipo: Conciliação Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/06/2018 Hora: 16:20 , na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GABRIELE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Tipo: Conciliação Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/06/2018 Hora: 10:20 , na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GABRIELE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Tipo: Conciliação Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/06/2018 Hora: 14:00, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS 

Analista Judiciário

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65278 Nr: 321-38.2018.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador , para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre as preliminares argüidas pelo Requerido em sua 

contestação, encartada às fls. 36/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65367 Nr: 369-94.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8625

 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 requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador , para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre as preliminares argüidas pelo Requerido em sua 

contestação, encartada às fls. 36/46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63886 Nr: 3184-98.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DUARTE FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador , para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58482 Nr: 26-35.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rita Nunes da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador , para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57987 Nr: 2937-54.2016.811.0029

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBER - KWS SEMENTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA, LUIZ ALBERTO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN PAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:86.425/MG, NAYANE RIBEIRO FARIA - OAB:162.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIAN PAOLO ZAMBIAZI 

BERTOL ROCHA - OAB:86.425/MG, GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT, NAYANE RIBEIRO FARIA - OAB:162.495

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador , para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre as preliminares argüidas pelo Requerido em sua 

contestação, encartada às fls. 46/51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45638 Nr: 1722-14.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avenilce Ferla, Cleonice Teresinha Coppetti, Gelson 

Blass, EILIANE LOUZEIRO PERES, GEANICA NUNES ALMEIDA, 

IOMARQUES ALVES DE SOUZA, Leidiane Francisco Luz, Ivete Adelaide 

Silveira Chafes, JANAINA DECESARO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento nº 056/2007-CGJ e ante 

ao pedido formulado às fls. 510, aguarde-se o prazo de suspensão por 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo o requerido que se manifeste requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46479 Nr: 2379-53.2014.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA, Cleusa dos 

Santos Rocha, Ervino Arlindo Neuhaus, Gentil José Londero, DEBORA DA 

SILVA VIEIRA, ERNAI LESLE DECKMANN MALVESSI, LUCIMAR MARIA DE 

AGUIAR, João Paulo Costa Scapini, Lúcia Maria Jantsch Londero, LISANI 

TAINETE FUCHS FREITAS, MARA CARMECITA SASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento nº 056/2007-CGJ e ante 

ao pedido formulado às fls. 818, aguarde-se o prazo de suspensão por 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo o requerido que se manifeste requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45139 Nr: 1314-23.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Reny Kuhn, ROSIMEIRE RIBEIRO DA SILVA, Silvani Maria 

Tirloni, SÔNIA MARIA DA SILVA, TEREZINHA SHWAAB, VANIA LUCIA 

ROSA LIMA, Welinton Gomes Rosa, ZILMA PEREIRA LEAL BIGATON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento nº 056/2007-CGJ e ante 

ao pedido formulado às fls. 411, aguarde-se o prazo de suspensão por 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo o requerido que se manifeste requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55889 Nr: 1760-55.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA DEZONTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:OAB/SP 95740, PAULO CELSO EICHHORN - OAB:OAB/SP 320.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador , para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65385 Nr: 383-78.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Kalmbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador , para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre as preliminares argüidas pelo Requerido em sua 

contestação, encartada às fls.69/73.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56652 Nr: 2269-83.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALBERTO LERMENN, INES 

WALCKER LERMENN, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, Sandro Luiz Kzyzanoski - OAB:14.595-B/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) Requerida(s) 

na(s) pessoa(s) de seus procuradores Dr. (ª) EDIVANI PEREIRA SILVA e 

Sandro Luiz Kzyzanoski, via DJE, para, no prazo legal, efetuar o correto 

recolhimento das custas judiciais referente a distribuição da Carta 

Precatória sob o nº 0017308-17.2018.8.19.0001, na 31ª Vara Civel na 

Comarca da Capital do Estado de Rio de Janeiro, conforme solicitado no 

Of. 96/2018OF, encartado às fls. 208/210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53815 Nr: 561-95.2016.811.0029

 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): Neldo Egon Weirich, ROGERIO CRISTHIANO 

WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação do bem 

imóvel descrito às fls. 63-v/65, intimando-se o executado para, caso 

queira, apresentar impugnação no prazo legal.

Ademais, expeça-se certidão de existência de ação cível em tramite, nos 

termos do artigo 828 do NCPC.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49993 Nr: 1772-06.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderci Schemberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Wilson Massaiuki Sio Junior e Sueli Vieira de 

Souza, para que se manifeste, no prazo legal, acerca da Carta Precatória 

com a finalidade de realizar a perícia médica no Requerente, devidamente 

cumprida, encartada às fls 89/112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48811 Nr: 1059-31.2015.811.0029

 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: SONIA MARIA GONÇALVES FONTURA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Wilson Massaiuki Sio Junior e Sueli Vieira de 

Souza, para que apresente, no prazo legal, as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58498 Nr: 42-86.2017.811.0029

 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: Sandreli Patricia Herbes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, 

Marcel Alexandre Lopes - OAB:OAB/MT-6454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:OAB 19418

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Leoveral Francisco Lopes, Marcel Alexandre 

Lopes, Aliciane Leticia Sulzbacher Lopes, para que apresente, no prazo 

legal, as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45112 Nr: 1290-92.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Milton Lucatelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luiz Fronza, Imperial Veículos Ltda, 

Raimundo Lourenço dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Diego Strapasson - OAB:10608, 

Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 9308, Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B, MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:12501/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador ANGELA MARIA MARTINI, para que apresente, 

no prazo legal, suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54417 Nr: 953-35.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMI DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Wilson Massaiuki Sio Junior, Sueli Vieira de 

Souza, para que apresente, no prazo legal, as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54371 Nr: 915-23.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 
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OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Antonio Carlos de Souza, Márcio Rogério Paris 

e Melchior Fülber Caumo, para apresentar, no prazo legal, suas 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54349 Nr: 901-39.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT, Marcos Vinicius Lucca Boligon - 

OAB:12099-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar as partes Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador ARTUR DENICOLÓ, para, no prazo lega, 

apresentar suas contrarrazões, tendo em vista tendo em vista o Recurso 

de apelação encartado às fls. 91/116, e o Requerido: nas pessoas de 

seus procuradores Evandro Cesar Alexandre dos Santos e Marcos 

Vinicius Lucca Boligon, para, no prazo lega, também apresentar suas 

contrarrazões, tendo em vista tendo em vista o Recurso de apelação 

encartado às fls. 78/90.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-21.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DJAILSON DE SOUSA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 27 de abril de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-90.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 27 de abril de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-94.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANNIBAL ARTIOLI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 27 de abril de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38002 Nr: 419-82.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Bezerra

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Wagner Nicácio de 

Oliveira - OAB:8540, BRUNO FERNANDES NORONHA ALEIXO - 

OAB:MT13766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte executada, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 13362 Nr: 3656-71.2004.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas Simões Franco Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/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 que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fls. 55/56, do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10951 Nr: 1560-83.2004.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agricola S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Bremm, Fernando Foellmer Backer, Elenir 

Salete Rabaioli Stein, Vilson Kaufmann, Alvaro Martinho Walker, Reneu 

Backes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:5767, Judson Gomes da Silva Bastos - OAB:8857, 

Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o lapso de trâmite dos autos, INTIME-SE parte autora para 

promover o andamento do feito, em 15 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10524 Nr: 1186-67.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS., RGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gomes Nery - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Santino Ruchinski - 

OAB:26606/PR

 Vistos etc.

De início, determino a transferência dos valores bloqueados vinculados 

aos autos. Expeça-se o alvará conforme requerido.

Ademais, considerando que os valores são insuficientes para pagamento 

do débito, transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação 

e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por CARGILL 

AGRÍCOLA S.A. no montante de R$ 9.632,28, no CNPJ/CPF de HÉLIO 

BREMM, sob o nº 371.019.519-53.

 Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].

 Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como 

Termo de Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

cinco (5) dias.

 Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a 

respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 11150 Nr: 1698-50.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara de Lourdes Soares Orione e Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cargill Agricola S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857

 Vistos etc.

Considerando a sentença homologatória à fl. 378, cumpra-a na 

integralidade.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 47806 Nr: 1368-72.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, Jolenil Ribeiro Pires, Mariano Fidelis dos Santos Filho, 

Expedito Toscano Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Haroldo Leite Bandeira de Mello - 

OAB:7541/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 ........Deste modo, intimados acerca das provas que pretendiam produzir, 

o Ministério Público pugnou, de início, pelo julgamento antecipado da lide, 

todavia, às fls. 534-536, pugnou pela desconsideração do pedido anterior 

e requereu as seguintes provas: 1) prova documental consistente na 

intimação do Comitê de Bacia hidrográfica dos Afluentes da Margem 

Esquerda do Rio Cuiabá, na pessoa de sua presidente a Sra. Eliana 

Beatriz Nunes Rondon Lima, a fim de remeter ao juízo as informações. 1.1 

em qual Bacia Hidrográfica o município de Chapada dos Guimarães-MT 

está inserido? 1.2 existe Plano de Recursos Hídricos da referida Bacia 

Hidrográfica a qual o Município de Chapada dos Guimarães-MT pertence? 

1.3 se positivo o quesito acima, consta do conteúdo deste Plano, se 

houver, restrição de uso para a área de coordenadas S- 15º 27’19,5” e 

W- 55º 43’43.2”, nos termos do art. 7º, X da Lei Federal n. 9.433/97? 2) 

Seja Oficiado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente para que informe o 

andamento do Processo n. 344490/2012 referente ao licenciamento 

ambiental do Loteamento Monjolinho. 3) Seja deferida a produção de prova 

pericial, visando a imprescindível realização de perícia por equipe 

multidisciplinar a ser formada por professores da UFMT, seja a reitora da 

UFMT, Profª Maria Lúcia Cavalli Neder, intimada a indicar a equipe 

responsável à realização da perícia.3) Caso não seja deferida a sugestão 

acima, que o juízo indique profissionais para compor equipe 

multidisciplinar, nos termos do art. 465 do CPC.E o Município, intimado, 

concordou com a prova requerida pelo MP (fl. 540). Os demais 

quedaram-se inertes (fl. 541).Assim, DEFIRO os requerimentos do Parquet, 

consistentes nos itens 1 a 3. INTIMEM-SE. OFICIE-SE. Providencie-se o 

necessário.Intimem-se para juntar os quesitos para a prova pericial (item 

3), em 15 dias e encaminhe-os ao responsável indicado pela Prof. Reitora 

da UFMT.Com a juntada das informações, digam-se às partes.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 8458 Nr: 1199-03.2003.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricia Nobre de Amorim

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por serem tempestivos, CONHEÇO dos embargos 

opostos.Entretanto, diante da manifesta inadequação da via eleita; por não 

vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas; e por 

não existirem erros materiais que demandem correção, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Desta feita, cumpra-se integralmente a sentença 

guerreada.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-97.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POMODORI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da manifestação do 

promovido ID 12925083/12925095/12925094/12925093/12925091, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 26 de abril de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-73.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO RICK SANTANA (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)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição de 

comprovante de pagamento ID 12930980/12930997/12930999, requerendo 

o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 26 de abril de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-71.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR AMORIM DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição de juntada 

d e  c o m p r o v a n t e  d e  p a g a m e n t o  I D 

12814180/12814198/12814203/12814205, requerendo o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 25 de abril de 2018. Luciana Marrques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição de 

pagamento ID 12900757/12900758/1290075912900760, requerendo o que 

de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de abril de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-75.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE MELLO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovente e requereu assistência judiciária gratuita . Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 27 de abril de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-52.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 27 de abril de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do comprovante de 

p a g a m e n t o  d o  r e q u e r i d o 

ID12950317/12950327/12950330/12950356/12950336/12950339/1295034

5, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de abril de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000202-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA FERNANDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte executada VIVO S.A.,por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver, ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos da parte final da sentença. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de 

abril de 2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-18.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA RODRIGUES (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)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 15:30 , devendo 
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comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de abril de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-45.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA DE ARRUDA OLIVEIRA (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)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da manifestação de 

comprovação de pagamento do promovido ID12936509/12936526, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de abril de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-45.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA DE ARRUDA OLIVEIRA (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)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 27 de abril de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000348-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CEZARIO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte executada BENEDITO CEZARIO PEREIRA - CPF: 

137.921.051-87 (EXECUTADO) , por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, 

ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos da sentença ID 11882867. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de 

abril de 2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Intimação 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)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da manifestação de 

pagamento do promovido ID 12907503/12907513, requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de abril de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

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

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que os Recursos Inominados foram protocolados tempestivamente pela 

parte promovente que requereu assistência judiciária gratuita e pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo as partes para que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 27 de abril de 2018.LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-46.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da manifestação do 

executado ID 12896674/12896694, requerendo o que de direito. Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de abril de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-72.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que os embargos de declaração foram protocolados tempestivamente pela 

parte promovida. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de abril 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNA ROCIO RIBAS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da manifestação do 

prmovido ID 12894211/12894230/12894238/12894237, requerendo o que 

de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de abril de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19127 Nr: 1802-37.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Antonio de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG-16846

 Certifico que, reanalisando os autos a fim de dar cumprimento à 

determinação de fl. 139, observo que do bloqueio on-line de fl. 101/106, 

realizados no CNPJ da empresa Americel S. A., não houve qualquer 

resultado fornecido por instituições financeiras, embora no petitório de fls. 

123/130 conste pedido de devolução do valor penhorado. Certifico ainda 

que o bloqueio on-line de fls. 109/110 penhorou eletronicamente o valor de 

R$ 3.077,02 que foram levantados por meio do Alvará de fl. 115, contudo, 

sem o levantamento total do montante capitalizado na Conta Única do e. 

TJMT. Certifico, por fim, que resta um saldo de R$ 110,45 (cento e dez 

reais e quarenta e cinco centavos) que, salvo melhor juízo, deve ser 

levantado em favor da exequente, por se tratar de rendimentos. Assim, 

IMPULSIONO os autos, remetendo-os conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21418 Nr: 2040-22.2008.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

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

OAB:4729-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e, em cumprimento à r. sentença, 

IMPULSIONO estes autos a fim de : 1) intimar a parte executada por meio 

de seu advogado para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer os dados 

bancários, o nome e o CPF/CNPJ do beneficiário a fim de expedir alvará de 

levantamento de valor; 2) Intimar o(a) advogado(a) da parte exequente 

para, também em 5 (cino) dias, apresentar procuração atualizada, bem 

como fornecer os dados bancários, nome do beneficiado e seu respectivo 

CPF, para que seja expedido alvará de levantamento de valor.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57467 Nr: 1750-47.2011.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DOMINGUES

 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 VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109356 Nr: 682-06.2000.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGMA, GMB, DJMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, presumida a hipossuficiência pela 

postulação da Defensoria Pública e por se tratar de verba alimentar, nos 

termos do § 3º, do art. 99, do NCPC.

 O presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, inciso II, do NCPC.

 Procedam-se às anotações necessárias.

 Cite-se o devedor, intimando-o para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito alimentar no montante descrito na inicial, provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, nos termos do art. 

528, § 8º, do NCPC.

 Decorrido o prazo sem pagamento, o Oficial de Justiça deverá efetuar a 

PENHORA e AVALIAÇÃO de bens do executado, intimando-o para 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

juntada do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito 

ou caução (art. 525, § 1°, do NCPC).

 Caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor, deverá proceder ao 

ARRESTO de quantos bens bastarem para garantir a execução, agindo na 

forma do art. 830 e parágrafos do NCPC.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56066 Nr: 477-33.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITÉRIA GOMES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação da autarquia requerida de que a parte autora 

faleceu em 29/06/2012 (fl. 195-vº), SUSPENDO o presente feito por 30 

(trinta) dias, com fulcro no art. 313, inciso I, c.c. o art. 689, ambos do 

NCPC.

Intimem-se o espólio, o sucessor ou, se for o caso, os herdeiros, para, 

querendo, manifestarem interesse na sucessão processual e promoverem 

a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 313, § 2º, inciso II, 

do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85268 Nr: 2668-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO LISBOA MICHELETTI, ELISANGELA LISBOA 

MICHELETTI, MARCIA CRISTIANNE DOS SANTOS SANTANA, GESICA 

LISBOA MICHELETTI, VSFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MICHELETTI espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pleito ministerial retro, haja vista que todos os herdeiros são 

representados pelo mesmo causídico.

Assim, intime-se pessoalmente o inventariante para cumprir a 

determinações constantes à fl. 136, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 96078 Nr: 3347-12.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSS, SDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão de fls. 38, requerendo o que entender de 

direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 53037 Nr: 474-15.2010.811.0009

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONIR BIRTCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação à 

execução (embargos) apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 3239 Nr: 55-64.1988.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E BRANDÃO LTDA, FRANCISCO 

PIETRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 INTIME-SE a parte requerente para que atualize o débito exequendo em 15 

dias, apresentando demonstrativo analítico.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora 

online.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51214 Nr: 1935-56.2009.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR CORREA DA SILVA, ZURMA 

APARECIDA DUARTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, manifestar-se sobre 

os documentos de fls. 240/250, requerendo o que entender direito ao 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85319 Nr: 2719-91.2013.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDS, DADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA ROMANO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 Autos n° 2719-91.2013.811.0009

 Código Apolo nº 85319

Vistos em plantão.

1 - Ante o teor da certidão de fl. 88 e documentos acostados às fls. 89-93, 

SUSPENDO, por ora, os efeitos da decisão de fls. 87-87/verso.

2 - Ato contínuo, OFICIE-SE a 1ª Vara desta Comarca para que tome 

conhecimento da certidão de fl. 88 e, também, adote às providências 

necessárias para o cumprimento da missiva autuada sob o cód. 109254.

3 - Após, cumprido o item “2”, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

87-87/verso.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Colíder, 26 de abril de 2018, às 21h38min.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85319 Nr: 2719-91.2013.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDS, DADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA ROMANO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 (...)Assim, HOMOLOGO o mencionado acordo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, consequentemente, REVOGO a prisão de 

Vanderlei da Silva, devendo ser imediatamente colocado em liberdade, se 

por outro motivo não se encontrar preso.Outrossim, SUSPENDO o curso 

do feito até o cumprimento integral do acordo.DETERMINO que a cópia da 

presente sirva como ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO e OFÍCIO, no que 

couber.Às providências.Colíder/MT, 26 de abril de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83497 Nr: 853-48.2013.811.0009

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APGFA, MGP, DPDEDMG-NDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 306 de 573



ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Ana Paula Gonçalvez 

Furlan e Marlene Gonçalves Pereira, em face de Davi Satil, nos termos dos 

artigos 274, §º único e 485, inciso III, § 1º, do Código Processual Civil. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.Colíder/MT, 03 de agosto 

2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 19413 Nr: 1404-14.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Ante o teor do §7º, 

do art. 85, do CPC (Não serão devidos honorários no cumprimento de 

sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, 

desde que não tenha sido impugnada), e, nos moldes do art. 85, §3º, 

inciso I, do mesmo diploma legal, CONDENO a Autarquia executada em 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

proveito econômico obtido na presente demanda.Sem custas. Destarte, 

DEFIRO o pedido (fl. 254) de levantamento dos valores depositados na 

Conta nº 3600133756778, da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A (fl. 

252), devendo a Secretaria de Vara expedir o respectivo alvará, conforme 

requerido pelo exequente. EXPEÇA-SE o competente Alvará.CUMPRA-SE o 

que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.Decorrido o prazo 

supra sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o 

imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 26 de abril de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97226 Nr: 245-45.2016.811.0009

 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: GDCRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHRCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86194 Nr: 3602-38.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS SILVERIO PEREIRA, LUCIENE PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte 

requerida evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de 

tentativa de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento 

(artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo desde logo, nos termos 

do artigo 357, CPC.2) Não há questões processuais pendentes a serem 

decididas, uma vez que as partes estão bem representadas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada.3) Segundo doutrinador Marcus Vinicius 

Rios Gonçalves , “uma vez que a lei não impõe a especificação de provas, 

exceto na hipótese do art. 348, o juiz poderá, salvo nesse caso, 

dispensá-la, determinando, ele mesmo, após leitura atenta dos autos, as 

provas necessárias para formar a sua convicção”.Desse modo, ante sua 

imprescindibilidade no presente caso, notadamente, pela natureza da 

causa, DETERMINO a produção de prova testemunhal, o que, inclusive, foi 

requerido na exordial (fl. 33).4) FIXO como pontos controvertidos: a 

condição de dependência econômica do autor em relação aos segurados 

instituidores.5) DESIGNO audiência de instrução para o dia 26 de julho de 

2018, às 16h10min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio do advogado da parte interessada (devendo a Secretaria desta 

Vara providenciar as intimações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).6) Por fim, deixo 

para analisar a necessidade de nova perícia médica para após a 

realização da audiência.INTIME-SE.Às providências.Sirva a presente como 

mandado e ofício, no que couber. Colíder, 24 de abril de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106410 Nr: 2193-85.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUESON LINDOLFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCE NÚBIA BALDO DOS 

SANTOS MACULAN - OAB:OAB-MT 20.027/O

 Autos nº. 2193-85.2017.811.0009 – Código nº. 106410.

Despacho

Vistos, etc.

1) PROCEDA-SE ao cálculo da pena privativa de liberda-de e ao cálculo da 

pena de multa, ABRINDO-SE VISTA, as partes para ma-nifestarem no 

prazo de 05 (cinco) dias.

2) DESIGNO audiência admonitória para dia 30 de maio de 2018, às 

13h30min.

 3) INTIME-SE o reeducando para comparecer à audiência designada, bem 

como acerca do valor da pena de multa que será calculada, conforme a 

determinação do item “1”.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 16 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108652 Nr: 3609-88.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO TONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ZIMMER - OAB:PR 

54-106

 Processo n. 3609-88.2017.811.009 – Código n. 108625

DESPACHO

Vistos.
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I- Em atenção à certidão retro acostada às fls. 19, e considerando o 

caráter itinerante das deprecadas, remeta-se a presente missiva ao Juízo 

da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, para cumprimento, com baixas 

necessárias.

II- CANCELO a audiência designada para o dia 24 de maio de 2018, às 

16h30min.

Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a remessa supramencionada.

CUMPRA-SE, procedendo-se as baixas e cautelas de praxe.

Sirva a presente como ofício no que couber.

Colíder/MT, 26 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106871 Nr: 19440-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU MICHELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos nº. 19440-95.2016.811.0015 – Código nº. 106871

Despacho

Vistos, etc.

O Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução às fls. 

05/06-v, pugnando pela reforma da decisão de fls. 405/405-v do executivo 

de Código 53531 (apenso).

 A defesa se manifestou às fls.14/17, requerendo a manutenção da 

decisão recorrida.

Pois bem.

 Analisando detidamente as planilhas de fls. 391, 393, 396 e 401/403, 

verifico que assiste razão o Ministério Público, visto que o reeducando 

trabalhou por 118 dias e não 120 dias como descreveu a decisão 

recorrida, os quais, divididos por três (art. 126, §1º, inciso II, da LEP), 

chega-se a um total de 39,333, devendo serem reconhecidos 39 dias de 

remição na pena do apenado.

E ainda, conforme as recentes decisões de agravo em execução 

proferidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é inaplicável o 

arredondamento da dízima periódica para 40, por ausência de 

preenchimento dos requisitos legais.

Assim, reexaminando a questão decidida, acolho o pedido ministerial e 

consequentemente REFORMO o decisum verberado às fls. 405/405-v.

 Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 25 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83968 Nr: 1348-92.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON LUIZ DA COSTA, RAFAEL TOMAZ 

DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, Maria Ercilia Cotrim Garcia Stropa - OAB:8048-B 

MT

 Autos nº. 1348-92.2013.811.0009 – Código nº. 83968

Despacho

Vistos, etc.

1. Acolho o pedido de fl. 585 e, por conseguinte, DECLARO suspensa a 

exigibilidade das custas processuais, aplicando-se por analogia o artigo 

98, §3º, CPC, haja vista que o réu é assistido pela Defensoria Pública, o 

que conduz a presunção de insuficiência de recursos.

2. REGISTRO que o deferimento do pedido não implica revisão da sentença 

prolatada que o condenou no pagamento das custas processuais, fls. 

323/357, em virtude de que não houve a revogação da condenação tão 

somente a suspensão da exigibilidade da cobrança, conforme item 1.

3. CONSIGNO, ainda, que suspensa descrita no item 1 não alcança a 

condenação em pena de multa e/ou dias-multa a que tenha sido 

condenado o réu.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 58404 Nr: 35-33.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:244711/SP

 Autos nº. 35-33.2012.811.0009 – Código nº. 58404

Despacho

Vistos, etc.

O pedido de fl. 152, não comporta acolhimento, vejamos.

Às fls. 138/139, a Defensoria aportou aos autos petição em favor do réu 

Marcos Siqueira pugnando pelo parcelamento das custas processuais 

porque o réu não suportava um único pagamento, assim requereu fosse 

parcelado das custas em seis parcelas, juntando a declaração de 

hipossuficiente à fl. 140, na qual os rendimentos do réu era na ordem de 

R$ 1.285,41 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), cujo pleito foi deferido (fl. 149).

Agora no pedido de fl. 152, pretende a suspensão da exigibilidade das 

custas alegando que o réu não tem condições de arcar, juntando nova 

declaração de hipossuficiente à fl. 154, onde os rendimentos do réu é na 

ordem de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Note-se que houve um 

aumento em seus rendimentos.

Ora, se quando percebia R$ 1.285,41 (mil duzentos e oitenta e cinco reais 

e quarenta e um centavos) – fl. 140, foi manifestado que o mesmo tinha 

condições para o pagamento parcelado, é certo que agora ganhando 

ainda mais, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suportará o pagamento 

sem maiores apertos, porque não indicou nos autos qualquer alteração da 

situação que antes fazia com que suportasse o pagamento parcelado, ao 

contrário, a alteração foi positiva, isto é, houve aumento nos rendimentos.

E digo mais, houve um aumento de pelo menos R$ 214,59, valor este 

superior ao das parcelas, a saber; R$ 504,46 (fl. 144) dividido em 6 

parcelas é igual R$ 84,07.

Portanto, INDEFIRO o pedido de fl. 152.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97186 Nr: 207-33.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BRAGA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 207-33.2016.811.0009 – Código nº. 97186

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 14 de abril de 2018, às 

13h30min., para proceder a oitiva das vítimas/testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e 

REQUISITEM-SE/OFICIEM-SE os policias militares e civis arrolados como 

testemunhas;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 
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ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 26 de abril de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97186 Nr: 207-33.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BRAGA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 207-33.2016.811.0009 – Código nº. 97186

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 14 de maio de 2018, às 

13h30min., para proceder a oitiva das vítimas/testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e 

REQUISITEM-SE/OFICIEM-SE os policias militares e civis arrolados como 

testemunhas;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 26 de abril de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010369-48.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010369-48.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT . FINALIDADE: Intimar as partes, 

através do (a) Procurador (a)/advogado(a)/defensor(a), para pugnarem o 

que entenderem de direito, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010087-10.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010087-10.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: CLAUDIO LEME 

ANTONIO Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

- SEFAZ MT . FINALIDADE: Intimar as partes, através do (a) Procurador 

(a)/advogado(a)/defensor(a), para pugnarem o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010617-48.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010617-48.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: MAURICIO 

RICARDO ALVES Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT PROCURADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA . 

FINALIDADE: Intimar as partes, através do (a) Procurador 

(a)/advogado(a)/defensor(a), para pugnarem o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA GONCALVES ROCHA (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: 1000650-93.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: LINDINALVA GONCALVES ROCHA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) 

constituído (a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

redesignada para o dia 07 de Junho de 2018 às 16:40, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder-MT., 27/04/2018 Antonia V. da Costa Nunis Técnica 

Judiciária 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: 1000649-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDIMARA APARECIDA GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000649-11.2018.8.11.0009 REQUERENTE: LINDIMARA 

APARECIDA GARCIA DOS SANTOS REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. FINALIDADE: INTIMAR o (a) 

Advogado (a) constituído (a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação redesignada para o dia 07 de Junho de 2018 às 16:20, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA SIMPLICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000648-26.2018.8.11.0009 Partes do processo: REQUERENTE: 

LEANDRO SILVA SIMPLICIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído (a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia 07 de 

Junho de 2018 às 16:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA BRITO (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: 1000647-41.2018.8.11.0009 REQUERENTE: JACIARA BRITO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o (a) 

Advogado (a) constituído (a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação redesignada para o dia 07 de Junho de 2018 às 15:40, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SOUSA LIMA (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 Processo: 

1000646-56.2018.8.11.0009 Partes do processo: REQUERENTE: IVONE 

SOUSA LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído (a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia 07 de Junho de 2018 às 

15:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GONCALVES ROCHA (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: 1000645-71.2018.8.11.0009 REQUERENTE: IVAN GONCALVES 

ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o 

(a) Advogado (a) constituído (a) nos autos para comparecer à audiência 

de conciliação redesignada para o dia 07 de Junho de 2018 às 15:00, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 01/2017-Gab 2ª Vara - torna público o RESULTADO DEFINITIVO 

do Processo Seletivo para preenchimento de 01 (uma) vaga para Juiz 

Leigo da Comarca de Comodoro/MT, bem como formação de cadastro 

reserva, realizado no dia 08/04/2018, nesta Comarca de Comodoro, 

conforme pontuação obtida por cada candidato.

* O Edital n° 01/2017-Gab 2ª Vara 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 Requerida
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119957 Nr: 1966-47.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES, 

SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059/O

 Em que pese o Requerido não tenha antecedentes criminais, a grande 

quantidade de drogas transportada (20 kg de cocaína) indica por si só a 

gravidade do crime, ademais, a Suprema Corte entende que tal situação se 

traduz em indícios da pessoa presa nessas condições como envolvido 

com a associação criminosa, ou seja, não estamos falando de alguém 

preso com um baseado de maconha, mas alguém flagrado com vinte quilos 

de cocaína, droga esta com grande poder destrutivo e viciante e com alto 

valor no submundo das drogas, assim sendo a manutenção da prisão 

preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública ante a 

periculosidade em concreto do custodiado. HABEAS CORPUS. 

SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM 

PÚBLICA. (...)2. Não traduz manifesta arbitrariedade a decretação de 

prisão cautelar de acusado com quem foi apreendida expressiva 

quantidade de drogas, a revelar profundo envolvimento na atividade de 

tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva e à ordem pública. 3. 

Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.(STF - HC: 109111/ES, 

Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 21/08/2012, Primeira 

Turma, Data de Publicação: DJe-043 DIVULG 05-03-2013 PUBLIC 

06-03-2013) (grifo nosso)A Exma. Ministra do STJ Laurita Vaz entende 

que “a alta ofensividade que um dos tipos em apreço representa à saúde 

e à segurança pública, sendo, o delito de tráfico de drogas, inclusive 

equiparado a hediondo, e que a concessão da liberdade ao paciente 

poderá acarretar sérios riscos à sociedade, especialmente à cidade em 

questão” (RHC 44238/MG, Data de Julgamento: 10/06/2014, T5 – Quinta 

Turma, Data de Publicação: 24/06/2014).Em razão desses relevantes 

motivos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de João 

Cleiton Baratela Rodrigues.Ciência ao MPE. Intime-se a defesa. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Comodoro, 26 de abril de 2018.Marcelo Sousa 

Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118125 Nr: 1225-07.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ONDACIR ANTONIO BOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14435-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução em que o banco exequente foi intimado 

para realizar o recolhimento das custas e taxas judiciais, ocasião em que 

manteve-se inerte, conforme restou certificado (ref. 9).

Decido.

Depreende-se dos autos a inércia da parte autora em recolher as custas 

judiciais, o que acarreta impossibilidade de prosseguimento válido e 

regular do feito, sendo imperiosa a extinção dos autos, sem resolução do 

mérito.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais e em 

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

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34783 Nr: 2967-48.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PIOVEZAN POMPERMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOMÉRIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT, VINICIOS NARDINI - OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68899 Nr: 2199-83.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLO ASSESSORIA COBRANÇA E APOIO LTDA 

- ME, OTTO MARQUES DE SOUZA, MARIELI APARECIDA TOLDO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069- MT, 

MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, TALLYS AUGUSTO 

PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Intimar a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto a penhora e avaliação de fls. 187/190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35349 Nr: 46-82.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE CALDAS DUTRA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIANE SUTILLI MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista que a Carta de Intimação 

enviada para a requerida retornou com a anotação dos Correios 

"Desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38075 Nr: 2773-14.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A (BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR LUIZ CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:30.820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Intimar a parte autora para manifestar, no prazo legal, quanto a penhora e 

avaliação realizadas (fls. 298/300).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13152 Nr: 1137-57.2004.811.0046
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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: IRINEU FELDKIRCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134/SP, 

VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36788 Nr: 1487-98.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR AFONSO SPOHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI RAMOS DOS SANTOS, LEILA 

AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES E SILVA - 

OAB:7731 OAB/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:MT/11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT, ANNA BABKA - OAB:303464/SP, ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40656 Nr: 1670-35.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDETE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 29 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que a fazenda pública foi intimada 

da presente execução e que manifestou nos autos concordando com o 

valor do crédito cobrado, razão pela qual, impulsiono o presente feito 

encaminhando ao setor responsável para que seja expedido o 

RPV/Precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24903 Nr: 2222-73.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ALENCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimar a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto a petição de fls. 144/213.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66104 Nr: 4293-38.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO BARBIERO, ALAIR CARICIMI 

BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto a certidão negativa de fls. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60711 Nr: 2501-83.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE IZABEL VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

até a data de 27/12/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2208 Nr: 1751-91.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

até a data de 27/12/2018..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37907 Nr: 2605-12.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37044 Nr: 1743-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Razão assiste ao executado.

Às fls. 68/73 consta a sentença que transitou em julgado nos embargos 

do devedor.

Logo após a referida juntada o exequente peticionou (fls. 76) solicitando a 

intimação de bens à penhora, porém tal pedido foi feito sem que a memória 

discriminada do crédito fosse juntada.

Assim sendo, determino que o exequente em 20 dias apresente o devido 

cálculo do crédito devido, levando em consideração o que foi sentenciado 

nos embargos do devedor.

Apresentado o cálculo, desde já determino a intimação do devedor para 

que se manifeste acerca dos cálculos que serão apresentados, no prazo 

de 20 dias, sob pena de homologação.

P. I.

 Comodoro/MT, 26 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62301 Nr: 353-65.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 Intimar a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal, tendo em vista o não pagamento voluntário pelo executado, 

bem como para apresentar o valor atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60401 Nr: 2170-04.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36367 Nr: 1064-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR MENEGOL, AQUILES MENEGOL, CLEUSA 

DOBRACHINSKY MENEGOL, EVERTON DIEGO MENEGOL, ANA KAROLINA 

ORTOLAN DILL MENEGOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA ORGANIC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111038 Nr: 5722-98.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO TAVARES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a defesa para manifestar-se 

ou apresentar alegações finais em forma de memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8869 Nr: 966-71.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, CLAUDINO FANK, JOSÉ CARLOS CANINI, LUCIA DO 

CARMO MARTINS DE CANINI, NEUCIR JOSÉ FRISON, ESPÓLIO DE VALDIR 

SOARES, ELBIO GONZALEZ OAB/MT N° 7241-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MARCHIORO, JUSSARA MARIA 

MARCHIORO, LAURO DIRINGS, DAIR HELENA MARÇAL DE LIMA JURCA, 

EDUARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136-B, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B

 Intimar a parte executada para manifestar acerca da petição de fls. 961, 

967/970, no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94157 Nr: 3945-15.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

abro vistas destes autos ao Autor, para manifestação acerca do Laudo 

Médico juntado na Ref: 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88629 Nr: 1748-87.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GONÇALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

abro vistas destes autos ao Autor, para manifestação acerca da 

complementação do Laudo Médico juntaod à Ref: 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96740 Nr: 5141-20.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 313 de 573



 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE LIMA, ROBERTO CARLOS DIAS 

SERVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente, do provimento 56/2007, bem como do 

capítulo 6,seção 16, item 6 da CNGC, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar a exequente para efetuar o deposito da diligencia do 

Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-32.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000151-32.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 17.000,00; 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 interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482 da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte recorrida para que, querendo, apresente as 

contrarrazões nos prazo legal. COMODORO, 27 de abril de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE AUGUSTO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 1000027-15.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 

16.430,00; 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, 

analisando detidamente os autos constatei que a data de entrega, inserta 

no AR de citação é de 05/04/2018 ,portanto , tardia a citação/intimação 

para a audiencia designada para o dia 04/04/2018. Dessa feita, nos 

termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de proceder com nova expedição dos atos 

necessarios para a audiencia designada para 04/07/2018 as 08h30min. 

COMODORO, 27 de abril de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE AUGUSTO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 1000027-15.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 

16.430,00; 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, 

analisando detidamente os autos constatei que a data de entrega, inserta 

no AR de citação é de 05/04/2018 ,portanto , tardia a citação/intimação 

para a audiencia designada para o dia 04/04/2018. Dessa feita, nos 

termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de proceder com nova expedição dos atos 

necessarios para a audiencia designada para 04/07/2018 as 08h30min. 

COMODORO, 27 de abril de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ADRIANO BOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRA BOFF OAB - PR57774 (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 COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 1000018-53.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico por 

primeiro que, até a presente data, não aportou nenhum AR vinculado a 

este feito, nesta Serventia. Empós, certifico que, os Oficios expedidos 

para a exclusão do nome do de cujus do banco de dados de cadastro de 

inadimplentes saiu em nome do representante do espolio - MARCELO 

ADRIANO BOFF e não em nome do de cujus, qual seja, AQUILINO BOFF, 

razão pela qual, nos termos da legislação vigente e do artigo 482 da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade proceder a expedição 

novos oficios para o SPC e SERASA. Por fim, embora, no dia 12/04/2018, 

tenha a reclamada se habilitado nos autos, a fim de evitar qualquer 

equivoco, procedo com a intimação da mesma, na pessoa de seu patrono, 

via DJE, da audiencia de conciliaçao designada para o dia 04/07/2018 as 

09h00. COMODORO, 27 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 TELE/FONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010020-31.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA VALERIA DA SILVA BERNARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO)

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 8010020-31.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 
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880,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da 

legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para se manifestar quanto 

ao deposito efetuado pela executada para cumprimento da sentença, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. COMODORO, 27 de abril de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010020-31.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA VALERIA DA SILVA BERNARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO)

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 8010020-31.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 

880,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da 

legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para se manifestar quanto 

ao deposito efetuado pela executada para cumprimento da sentença, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. COMODORO, 27 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUAME ANGELICA DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 167362 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 16/07/2018 às 13h45. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000746-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 167334 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 16/07/2018 às 13h30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000731-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO GARCIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 167341 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 16/07/2018 às 14h15. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000732-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREEIRA LOPES (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)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 167336 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 16/07/2018 às 14h00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação 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)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 
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Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 167515e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 16/07/2018 às 16hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação 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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65844 Nr: 1415-83.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPM, RVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAGNER SANTANA, Rg: 1288954-7, 

Filiação: Tania Maria da Silva e Aparecido Veriano Santana, data de 

nascimento: 20/05/1982, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, pedreiro, Telefone 65-9604-2889. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 15.809,33 (Quinze mil e oitocentos e nove reais e trinta e 

tres centavos)

Resumo da Inicial: RAMILLY VITÓRIA MARINHO, menor impúbere, 

representada neste ato por sua genitora, a Sr.ª LUANA PAULA MARINHO, 

brasileira, solteira, domestica, portadora da Cédula de Identidade nº 

1736692-5/SSPMT, inscrita no CPF sob o n° 021.990.101-55, residente e 

domiciliada na Rua Irapuru, nº597, Bairro Jardim Nova Jaciara em Jaciara - 

MT, vem através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio do Defensor Público, no uso de suas atribuições institucionais, 

ao final assina, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. Intentar o 

presente: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Em desfavor de VAGNER 

SANTANA, brasileiro, portador de RG e CPF desconhecido, atualmente em 

lugar incerto e não sabido. DOS FATOS. Conforme pode ser constatado 

pelo acordo extrajudicial homologado por sentença no processo de nº 

2008/675 da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá - MT, o executado assumiu a 

obrigação de pagar a exequente, a título de pensão alimentícia, a 

importância de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias 

gastas com a menor. Ocorre que o executado intencionalmente não vem 

cumprindo com valor determinado judicialmente, sendo assim, 

demonstrando o flagrante desrespeito, tanto com sua filha quanto com a 

justiça, vez que se encontra em débito com o pagamento referente às 

despesas extraordinárias, não restando a exequente, alternativa, senão 

propor o cumprimento de sentença no valor de R$15.809,33 (quinze mil 

oitocentos e nove reais trinta e três centavos) , referente às prestações 

não pagas desde quando o acordo foi feito, na data 03/09/2008. Diante o 

exposto, não restando alternativa a representante da Autora, a não ser a 

de recorrer à constrição judicial para fazer valer o seu direito, requerendo 

a execução de alimentos pelo rito do artigo 732 do CPC. DOS PEDIDOS. 

REQUER: a. Sejam concedidos os Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista 

que não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com às 

custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa 

declaração de pobreza, na forma do artigo 4º, da Lei n. 1.060, de 05 de 

fevereiro de 1950, e artigo 1º, da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983; b. 

Seja recebida a presente execução pelo rito do artigo 732 “caput” do CPC 

e artigo 652 e 653 do CPC, com fulcro no Artigo 100, inciso II do CPC em 

harmonia com a Súmula 383 do STJ; c. A citação do executado, no 

endereço constante da qualificação supra, para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento do débito devido, prove que já o fez ou 

justifique sua impossibilidade de fazê-lo, sob pena de penhora de bens, 

com fulcro no artigo 652 e 653 do CPC. d. Caso o executado não efetue o 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, seja concedida a penhora online. e. 

A intimação do douto representante do Ministério Público para, na 

condição de “custus legis”, intervir e acompanhar a presente demanda até 

o seu final, sob pena de nulidade, ex vi do artigo 82, inciso I e II, artigos 84 

e 246, todos do Código de Processo Civil; f. Seja citado pessoalmente o 

representante da Defensoria Públ ica Estadual, conforme o estabelecido 

no Art igo 128, I da Lei Complementar Federal n.80/94 e Art igo 5º Lei 

Complementar Estadual 146/2003; g. A condenação do requerido nas 

custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, 

requerendo o seu pagamento em favor da DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. Dá-se a causa o valor de R$15.809,33 

(quinze mil oitocentos e nove reais trinta e três centavos). Termos em que, 

Pede Deferimento. Jaciara - MT, 04 de maio de 2015. DENIS THOMAZ 

RODRIGUES DEFENSOR PÚBLICO

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que não se obteve êxito na 

citação pessoal da parte executada, Vagner Santana, defiro o pedido da 

DPE, com base no § 3º do artigo 256 do CPC.Cite-se a parte Requerida por 

edital, com prazo de 30 dias, devendo ser observadas as determinações 

contidas no artigo 257 do CPC.Decorrido o prazo, na forma do artigo 72, II, 

do CPC, nomeio como curadora especial a Defensora Pública Estadual, 

Dra. Jacqueline Gezier Nunes Rodrigues, para atuar em sua defesa.Após, 

vista à DPE e, em seguida ao MPE, para manifestação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 

2018.Laura Dorilêo Cândido.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, Mirian Roza de Melo, 

digitei.

Jaciara, 26 de abril de 2018

Victor Coimbra de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92530 Nr: 2634-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANDERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90748 Nr: 1744-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MENDES

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89851 Nr: 1294-84.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): FÁBIO GARDIM ALMEIDA

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90504 Nr: 1627-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): CLAUDIOMAR PIRES DA SILVA EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81554 Nr: 2939-81.2016.811.0010

 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: JOSÉ CARLOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 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): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74883 Nr: 421-21.2016.811.0010

 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: ODETE CANDIDO DA SILVEIRA, ROSA MONICA 

SILVEIRA ZILIO, SIDNEY WALDEMAR SILVEIRA, JOSÉ WALDEMAR DA 

SILVEIRA, ANGELA DE FATIMA SILVEIRA MOTA, GILMAR DA SILVEIRA, 

Maria Agda Silveira Alencar, ODETE CANDIDO DA SILVEIRA, CAROLINA 

APARECIDA SILVEIRA, JOSIANE DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMAR JOSÉ DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026

 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): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49950 Nr: 1734-56.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ROSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 6555 Nr: 585-45.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Augusto M. Martins - 

OAB:1655/AOB, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-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): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22123 Nr: 934-04.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80537 Nr: 2426-16.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGO BORBA GREGÓRIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/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): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84706 Nr: 4546-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINES BRAMBILA & CIA LTDA-ME, 

Daiane Baron, CLAUDINES BRAMBILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 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.: 108616 Nr: 534-04.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA IORAIDE MATTOS RULIN ME, Sandra Ioraide 

Mattos Rulim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça.

Recebo os Embargos à Execução para discussão, eis que tempestivos 

(certidão de Ref: 6), nos termos do art. 915 do NCPC.

Ciente da regra processual que os embargos não terão efeito suspensivo 

(art. 919, do NCPC), intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, manifestar sobre os presentes embargos, nos termos do inciso 

I do art. 920 do NCPC.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108620 Nr: 535-86.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA FERNANDES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19174/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça.

Recebo os Embargos à Execução para discussão, eis que tempestivos, 

nos termos do Art. 915 do NCPC (certidão de Ref: 6).

Ciente da regra processual que os embargos não terão efeito suspensivo 

(Art. 919, do NCPC), intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, manifestar sobre os presentes embargos, nos termos do inciso 

I do Art. 920 do NCPC.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108288 Nr: 371-24.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MURAKAMI HOLSBAQUE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA - OAB:, 

MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT, MARIA LUCILIA 

GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 Vistos etc.

Defiro o pedido de concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça.

Recebo os Embargos à Execução para discussão, eis que tempestivos 

(Ref: 6), nos termos do art. 915 do NCPC.

Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não 

demonstrados os requisitos para a concessão de tutela provisória, 

conforme elenca o art. 919, §1º, do NCPC.

É de ver que a embargante suscita a existência de acordo verbal entre as 

partes e contesta as obrigações delineadas na Cédula de Crédito Bancário 

sob o n.º 9040413, bem como a assinatura lançada em algumas laudas do 

contrato firmado, o que permite entender pela necessidade de dilação 

probatória ampla.

Intime-se, pois, a embargada para, no prazo legal, manifestar sobre os 

presentes embargos, nos termos do art. 920 do NCPC.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 1034-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DOMINGOS BAU, ZELANIR RAMME BAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, FLÁVIO DE PINHO MASIERO - OAB:13.967/MT, JOSÉ 

ANTÔNIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos (Ref: 37), e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar 

configurado qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC.Deve, assim, 

permanecer a sentença de Ref: 26 tal como foi lançada.Em termos de 

prosseguimento, interposto o recurso de apelação, intime-se a parte 

apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.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 CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem apresentação das contrarrazões, 

certifique-se e remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Intime-se.Jaciara - MT, 06 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94555 Nr: 3554-37.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILDO FERREIRA DOS SANTOS GONDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A 

(CLARO TV)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Diante do exposto, com fulcro no Art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição 

inicial formulados por FRANCILDO FERREIRA DOS SANTOS GONDIM em 

face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV), 

para:a – DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato nº 

000000017563193, no valor de R$ 54,60 (cinquenta e quatro reais e 

sessenta centavos), data 01/06/15;b – CONDENAR a empresa de telefonia 

ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

cujo termo inicial da incidência da correção monetária pelo IGP-M se 

identifica com o momento da fixação do quantum indenizatório, ou seja, a 

partir da prolação da sentença – Súmula n.º 362 do C. STJ, e os juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (dia 

01/06/15), conforme Súmula n.º 54 do C. do STJ.Condeno a empresa de 

telefonia ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios em favor do advogado do autor, o qual fixo em 

20% do valor da condenação, conforme preceitua o Art. 85, §2º, do 

NCPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 01º de março de 2018.Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51090 Nr: 2978-20.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAIXÃO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2978-20.2012.811.0010

Código 51090

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Cobrança” proposta por Banco Itaucard s/a em face 

de José Paixão Lima ambos qualificados nos autos.

Em petição de fl. 63, o exequente postula pela desistência do feito.

É o que relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que o exequente pleiteou a desistência do 

feito (fl. 63).

Não havendo óbice ao pedido formulado pelo exequente, homologo a 

desistência da ação, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte da 

exequente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Custas se houver, pelo requerente.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 07 de Março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81796 Nr: 3076-63.2016.811.0010

 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: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR o Município de Jaciara ao pagamento à autora, do saldo 

remanescente do contrato nº 037/2013, no valor de R$ 77.388,47 (setenta 

e sete mil, trezentos oitenta e oito reais e quarenta sete centavos), cujo 

montante deverá ser acrescido de juros de mora de 0,5% a.m. e correção 

monetária nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança (conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), ambos 

incidentes a partir da citação.Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno o réu ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de 

Processo Civil.Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 27 de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109232 Nr: 809-50.2018.811.0010

 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: LEONILDA FABRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 9 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do advogado da parte 

autora para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79567 Nr: 1983-65.2016.811.0010

 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: GILSON CESAR DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 Processo nº. 1983-65.2016.811.0010

Código 79567

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Consignação em Pagamento” proposta por Gilson 

Cesar de Matos em face BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento, ambos qualificados nos autos.

Em petição de ref. 25, o exequente noticiou a formulação de um acordo 

realizado e já cumprido, pugnando assim, pela desistência do feito.

 Intimado a manifestar acerca do pedido do autor (art. 485, § 4° do CPC), o 

requerido quedou-se silente (ref. 35).

É o que relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que o requerente pleiteou a desistência da 

ação (ref. 25), ao que concorda tacitamente o requerido, conforme evola a 

certidão de ref. 35.

Não havendo óbice ao pedido formulado pelo exequente, homologo a 

desistência da ação, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 
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Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000792-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZILA BRUSCHETTA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (RÉU)

RICARDO CESAR NABAO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000792-94.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 21.799,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADRIANO GOMES CARDOSO 

Parte Ré: RÉU: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., RICARDO 

CESAR NABAO - ME, MARIA ZILA BRUSCHETTA & CIA LTDA - EPP 

VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Indenizatória” proposta por Adriano 

Gomes Cardoso, em face de Sansung Eletrônica da Amazônia Ltda, 

qualificados nos autos. A parte autora requer a desistência do feito (ID 

12959159). 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”. 

Desnecessário 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. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 27 de abril de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001172-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR COIMBRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1001172-54.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 27 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA CRISTINA VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 11:40 , 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: 1000141-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KAROLLINE VEIGA GARCIA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 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: 1000775-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BUENO DO PRADO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 11:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANAJARA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 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: 1000425-07.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CASAROTTO (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: 28/06/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALILA ROCHA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 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: 1000251-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RIBEIRO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certidão Tendo em vista que o aviso de recebimento fora encaminhado 

erroneamente para outra empresa conforme ar juntado retro, nos termos 

da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar a parte Promovente, através 

de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: desconhecido (intimação virtual - e-mail), 

para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação 

Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 

Hora: 11:40 , 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: 8010430-37.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINETE MARTINS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a Certidão do senhor oficial de 

justiça e doc, constante no ID n.º 12966435. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

YARA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12963478 

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. 12963478

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: RONAN 

DA COSTA MARQUES OAB: MT21093/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CESAR NABAO - ME (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

MARIA ZILA BRUSCHETTA & CIA LTDA - EPP (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: 

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB: MT0008548A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 Hora: 09:00 , 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: 1000795-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (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 os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O Endereço: desconhecido 

Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB: MT22308/O Endereço: 

GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE JUNHO 207, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 Hora: 

09:10 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 33338 Nr: 2275-07.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIEL NERVIS MAJOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATEUS, FRIGORIFICO QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Lima Camargo - 

OAB:293.400/SP, Fernando Arruda Ramos da Silva - OAB:347.846/SP, 

JOSÉ GUILHERME JUNIOR - OAB:2615

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95 em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.Sem custas, nem honorários advocatícios por serem 

incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira 

parte).DETERMINO a expedição da competente certidão de crédito.DEFIRO, 

a expedição de certidão judicial de existência de dívida, para fins de 

inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), a teor do 

disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE.Publique-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28712 Nr: 1071-49.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILIANE GOULART DA COSTA REIS, Dinéia Araújo 

Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ CESNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada a se manifestar em 15 (quinze) dias sobre a 

impugnação e pedidos de fls. 419/420. É que a exequente apontou ao bem 

penhorado valor muito inferior àquele indicado pelo Oficial avaliador, 

apresentando laudo técnico para tanto. Requereu, ainda, o 

desmembramento de parte ideal da propriedade rural para posterior 

praceamento.

Outrossim, observa-se do auto de penhora (fls. 331/331v), que intimados 

do ato, executado e esposa alegaram a alienação da propriedade para 

terceiro. Assim, sem prejuízo da determinação supra, intime-se a parte 

exequente a se manifestar no mesmo prazo sobre a viabilidade de 

prosseguimento dos atos sobre referido bem imóvel, mormente pela ordem 

preferencial de penhora existente (art. 835, CPC) eis que nunca foram 
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tentadas outras buscas de bens do executado nestes autos.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37603 Nr: 1770-45.2010.811.0018

 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: Leontina Costa Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora acerca do desarquivamento do 

presente feito, estando disponível na Secretaria da Primeira Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41255 Nr: 1694-84.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. E. de Campos Comércio-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Intimar os patronos das partes acerca da audiência designada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Juara para o dia 

11/06/2018, às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29154 Nr: 1703-51.2008.811.0018

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inês Divina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Sessão de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 11/06/2018, às 13:00 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88656 Nr: 1023-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca do mandado de avaliação de 

ref. 49, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62816 Nr: 267-47.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divo Romeu Kettermann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Cristiani Teixeira, Banco do 

Brasil/Juara, Mastercard Brasil S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Rodrigo Carlos 

Bergo - OAB:8.435/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Intimar os patronos da partes acerca da Sessão de Conciliação/Mediação 

que foi designada para o dia 11/06/2018, às 14hrs00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108126 Nr: 2188-02.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO F. DE LIMA, Vanderlei Carlos de 

Lima, Veralba de Souza Ramos de Lima, Neuza Brito Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Intimar o patrono do autor da juntada da Petição do Réu Ref:15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97574 Nr: 5428-33.2017.811.0018

 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: DAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. MARA FIGUEIREDO DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para apresentação de contestaçao em 

18/10/2017, sem que o requerido tenha-o feito, eis que a juntada do 

mandado se deu em 22/09/2017. Ante o exposto, impulsiono o presente 

para intimação da parte autora para que requeira o que for de seu 

interesse, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40685 Nr: 1136-15.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Teresinha Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Jorge Balbino da Silva, OAB: 3063-A/MT, acerca 

do retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55876 Nr: 2095-49.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Alves Dutra

 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:
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 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Paula Alessandra Rossi, OAB: 10.914-A, acerca 

da manifestaçao do Médico Perito de folha 145, para, querendo, 

manifesta-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103701 Nr: 8608-57.2017.811.0018

 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: MUITO FÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. 

(PAGFÁCIL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. DA SILVA COELHO - ME, Welington da Silva 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Felippe Correia Lima 

do Amaral - OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mesmo citados para promoverem o pagamento do 

valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias,ou apresentarem embargos 

no mesmo prazo, os requeridos deixaram transcorrer o prazo sem 

manifestação (mandado e certidão de ref. 14, juntados em 21/02/2018. 

Ante o exposto, impulsiono ao autor para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81328 Nr: 2636-43.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner, Guiomar Izabel Laner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mesmo citados para promoverem o pagamento do 

valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias,ou apresentarem embargos 

no mesmo prazo, os requeridos deixaram transcorrer o prazo sem 

manifestação (mandado e certidão de ref. 18, juntados em 26/10/2017). 

Ante o exposto, impulsiono ao autor para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59691 Nr: 2234-64.2013.811.0018

 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: Distribuidora Avícola Fortaleza Ltda - ME, Teofanes 

Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dora Franco Indústria e Comércio de Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: Silvia Cristina Giraldelli, OAB: 

12854-B e Robson Dupim Dias, OAB: 14074/MT, acerca das informações 

acostadas às folhas 74/76, para, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76454 Nr: 462-61.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGGI- Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP Comércio de Madeiras Ltda., Eduardo 

Palhosa, Juliano Gabriel Paliosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB:196461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Carta Precatória de ref: 28 está de acordo com o 

endereço que a parte autora solicitou, intimo o patrono da parte autora 

para retirar em Cartório a Carta Precatória para seu cumprimento, bem 

como providenciar o recolhimento de diligência do Oficial de Justiça junto 

ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106588 Nr: 1470-05.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocivaldo Leite Lourenço, Rosimar do 

Nascimento Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Fábio Alves Donizeti - OAB:12674, para que 

proceda o recolhimento de diligência do Oficial de Justiça junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41015 Nr: 1455-80.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Amadeu Dante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Adhemar de Brito Figueira Peres, OAB: 11203/MT, 

acerca do retorno dos autos à Primeira Instância.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13513 Nr: 1895-23.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Alécio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Quitéria de Luca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), NOS TERMOS DA PORTARIA 062/2016/DF. 

Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line – emissão de guias 

de diligencias. Caso necessário será solicitado complementação da 

diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61855 Nr: 4474-26.2013.811.0018

 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: MESL, MASL, CEFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 25,00 (vinte e cinco reais), NOS TERMOS DA PORTARIA 062/2016/DF. 

Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line – emissão de guias 

de diligencias. Caso necessário será solicitado complementação da 

diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65055 Nr: 2304-47.2014.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurita Lucio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:OAB/MT 16168-A, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:17570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62602 Nr: 68-25.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. R de Melo-ME, Odair Ramalho de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), NOS TERMOS DA PORTARIA 062/2016/DF. 

Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line – emissão de guias 

de diligencias. Caso necessário será solicitado complementação da 

diligencia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10089 Nr: 22-71.1993.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Sirena, Valentim Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Afonso de Albuquerque, Mauro 

Afonso de Albuquerque, Elvira de Affonso e Albuquerque, Rodolfo Von 

Ihering de Azevedo, Miguel Arcanjo Spada, Daisy da Cruz Gouveia Spada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Ribeiro Martins 

- OAB:MT0004112, Anderson Flavio de Godoi - OAB:MT0005010O, 

Elvira Afonso de Alburquerque - OAB:48.151 SP, Fernando jacob 

Filho - OAB:45.526 SP, Joaquim Jair Ximenes Aguiar - OAB:1.121 DF, 

Luiz Olavo de Macedo Costa - OAB:SP0029291, Rui Affonso de 

Albuquerque - OAB:SP0049748, Zaide Arbid - OAB:MT0001822O

 Intimar os patronos das partes para início dos trabalhos periciais, sendo: 

07/06/2018, às 8h, local Fórum de Juara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88932 Nr: 1126-58.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tedo em vista a juntada de carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 5091 Nr: 458-49.2001.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Souza Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42494 Nr: 2922-94.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sergio de Col

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivair José Póvoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 2184-96.2017.811.0018

 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: Maria Aparecida Rondine Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Ouro Vida - Seguro de 

Vida em Grupo/Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Intimar patrono da parte autora para manifestar quanto a juntada de 

contestação nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010435-98.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KATHUSSYA APARECIDA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO)

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010242-54.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL COVALSKI MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010348-45.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MALAQUIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IURY DA COSTA FLORES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-15.2011.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JUCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO & ARAUJO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS BERTONCELLO (TERCEIRO INTERESSADO)

GILMAR MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIOGO FORQUIM DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO das partes para apresentação de ALEGAÇÕES 

FINAIS no prazo comum de 10 (dez) dias, primeiro o autor, facultando a 

ambas as partes o protocolo no prazo final da parte com prazo 

subsequente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-67.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GAONA (REQUERENTE)

FRANCIELE GAONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000109-67.2017.8.11.0018 REQUERENTE: AUGUSTO GAONA, 

FRANCIELE GAONA REQUERIDO: UNIMED REGIONAL MARINGA - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO acostado em ID: 12167048 dos autos, o qual, conforme 

certificado em ID: 12169639 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010421-17.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DAIANE DA SILVA OLGADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010421-17.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: MAIARA DAIANE DA SILVA OLGADO REQUERIDO: BANCO 

PAN 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. FABRICIO 

SÁVIO DA VEIGA CARLOTA - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010011-22.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PINTO LOBATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT0018930A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010011-22.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: CLAUDENIR ALVES REQUERIDO: LUIZ PINTO LOBATO 

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. FABRICIO 

SÁVIO DA VEIGA CARLOTA - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010435-40.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO FABRE - ME (REQUERENTE)

JOAO ANTONIO FABRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. WALDOW MADEIRAS - ME (REQUERIDO)

 

Com o retorno da Carta Precatória, promovo a INTIMAÇÃO da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 326 de 573



Exequente, no prazo de 10 (dez) dias, para se manifestar requerendo o 

que de direito para prosseguimento do feito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89794 Nr: 1533-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludecir Silval Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 O M.M. Juiz proferiu sentença oral, gravada no DVD, que restou 

ementada da seguinte maneira: PENAL. DESACATO. AGRESSÕES 

VERBAIS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO NA PENA 

MÍNIMA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de 

provas, quando há elementos firmes que atestam a existência do delito, 

inclusive com o depoimento dos dois policiais que participaram do fato. 

Ademais, a testemunha de defesa foi incisiva em afirmar que soube dos 

fatos exclusivamente através das informações que lhe foram passadas 

pelo autor do fato. 2. Acusado que confessou parcialmente, dizendo “mete 

multa nessa porra aí”, negando que teria mandado os policiais “se 

foderem”. 3. O ato de proferir palavras ofensivas aos policiais no 

exercício da função configura o delito de desacato (art. 331 do Código 

Penal). 4. Os insultos e palavras desonrosas proferidos contra funcionário 

público no exercício das atividades ultrapassam o direito de liberdade de 

expressão previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos. 5. 

Pena definitiva fixada em 06 meses de detenção, substituída, nos termos 

do art. 44, II e III do CP, pela de multa, fixando-a em 30 dias-multa, à razão 

de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. 

P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68327 Nr: 472-42.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Queiroz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 ANTE O EXPOSTO, E POR TUDO MAIS QUE NOS AUTOS CONSTA, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, PARA O FIM DE CONDENAR O ACUSADO 

LEANDRO QUEIROZ DOS SANTOS NAS PENAS DO ART. 217-A, CAPUT, 

C.C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, CUJA PENA PASSO A 

DOSAR.O DELITO DE ESTUPRO VULNERÁVEL POSSUI PENA DE 

RECLUSÃO DE 08 (OITO) A 15 (QUINZE) ANOS.QUANTO À 

CULPABILIDADE VERIFICA-SE ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, 

PORÉM JÁ VALORADA NO TIPO PENAL; QUANTO AOS ANTECEDENTES, 

OBSERVA-SE QUE O DENUNCIADO RESPONDE A DUAS AÇÕES PENAIS 

PELA PRÁTICA DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO 

CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS 

(CÓDIGO - 11805 COMARCA DE TABAPORÂ/MT E 74542 – COMARCA DE 

JUARA/MT), CONTUDO, INEXISTEM INFORMAÇÕES SOBRE O TRÂNSITO 

DE POSSÍVEIS CONDENAÇÕES; NO TOCANTE À CONDUTA SOCIAL NÃO 

VERIFICO A PRESENÇA DE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA QUE INDIQUE SER 

O RÉU PESSOA QUE PROVOQUE INSTABILIDADE SOCIAL, ALÉM DO 

DELITO PERPETRADO; QUANTO À PERSONALIDADE DO AGENTE NÃO HÁ 

ELEMENTOS QUE POSSAM ENSEJAR ACRÉSCIMO NA PENA; ACERCA 

DOS MOTIVOS, VEJA-SE QUE O ACUSADO NÃO SE MOSTROU MOVIDO 

POR MOTIVOS RELEVANTES, ALÉM DAQUELE PREVISTO NO TIPO; 

QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS, OUTROSSIM, NADA HÁ A SER 

VALORADO; QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS SÃO NEFASTAS, POIS TAL 

ESPÉCIE DE CRIME É DE DIFÍCIL ASSIMILAÇÃO E COSTUMA DEIXAR 

LEMBRANÇAS POR TODA A VIDA, AINDA MAIS EM VÍTIMA DE TENRA 

IDADE. CONTUDO, AS SANÇÕES DO DELITO JÁ PREVEEM EM SEU BOJO 

A VALORAÇÃO [...]INCABÍVEL NO CASO DOS AUTOS, O INSTITUTO DA 

CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS E A SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENA PREVISTO NO ARTIGO 77, INCISO II DO CÓDIGO 

PENAL, EM RAZÃO DA PENA APLICADA.O RÉU PODERÁ APELAR EM 

LIBERDADE, PORQUANTO NÃO HÁ RAZÕES PARA SEU IMEDIATO 

ENCARCERAMENTO, HAJA VISTA QUE RESPONDEU AO PROCESSO 

SOLTO. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, EXPEÇAM-SE AS 

CORRESPONDÊNCIAS AOS ÓRGÃOS DE ESTATÍSTICAS, JUSTIÇA 

ELEITORAL[...].VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.APÓS ARQUIVEM-SE COM AS BAIXAS DEVIDAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 30346 Nr: 2927-24.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ronaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Cód. 30346

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que atualmente o reeducando está 

segregado na Comarca de Água Boa/MT, em razão de sua anterior 

transferência para Canarana/MT, conforme teor da certidão de fl. 659 e 

autorização da SJUDH (fl. 660).

Assim, considerando que a competência em sede de execução é do Juízo 

do local onde se encontra o recuperando, ante a necessária proximidade 

do Juízo para a adequada realização dos atos executivos destinados a 

ressocialização, imperioso a remessa dos autos ao Juízo de execução 

penal da Comarca de Água Boa/MT.

Desta forma, nos termos do artigo 1.547 da CNGC, declino a competência 

em favor da VEP da Comarca de Sinop/MT.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Juara/MT, 26 de abril de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60679 Nr: 3296-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Apolinário dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Promovo a intimação do advogado do réu para que apresente memoriais 

escritos conforme decisão de fls. 136

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 65347 Nr: 2534-89.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelly Djoice dos Santos, Rosivania Marcelino 

da Silva, Geovane Cabral dos Santos, Lais Hudema de Lima, Amauri 

Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Considerando que o réu não foi devidamente intimado da data da 

audiencia, redesigno para o dia 21 de Maio de 2018 às 18h00.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001177-31.2017.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

P. D. T. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR JOSE DE FARIA OAB - GO18670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001177-31.2017.8.11.0025 Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: PAULO DE TARSO SILVEIRA DOS SANTOS 

Parte Ré: REQUERIDO: TELMA DOS SANTOS V I S T O S, Da análise da 

petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

proceda-se a intimação do requerente e a citação da parte requerida, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai a ré intimada para oferecer contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos 

efeitos da revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Ciência ao Parquet. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001177-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. T. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR JOSE DE FARIA OAB - GO18670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 24/5/2018 às 

15h00min na sala de Audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001177-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. T. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR JOSE DE FARIA OAB - GO18670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO 

CITAÇÃO, NO ENDEREÇO: LINHA 05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000125-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARCIA DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, NA CIDADE DE CASTANHEIRA/MT. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000505-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARACY PERON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Maguila (REQUERIDO)

Tazonias Araujo dos santos (REQUERIDO)

LOURIVAL CASTILHO PIMENTEL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DOS SENHORES OFICIAIS 

DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA 

REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA CIDADE DE 

CASTANHEIRA-MT, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DOS 

AUTOS DE ORIGEM Nº 670-73.2016.811.0041, CÓDIGO 1078711, DA 2ª 

VARA CÍVEL ESP. EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000181-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIOLATO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DALL AGNOL OAB - RO5495 (ADVOGADO)

ALINE SCHLACHTA BARBOSA OAB - RO4145 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RAFAEL CAVALCANTI FERNANDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO(S) 

BAIRRO(S) MÓDULO 03, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA 

DOS AUTOS DE ORIGEM Nº 7012457-76.2016.822.0007, DA 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE CACOAL-RO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001072-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO FERNANDES (AUTOR)

JOAO MENDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 
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autos documento pertinente (contracheque, extrato bancário, declaração 

de IRPF, certidão negativa de bens imóveis, etc.) que comprove a 

condição de hipossuficiente afirmada na inicial, ou, no mesmo prazo, 

proceda ao recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290, CPC).

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000677-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CEZER ZANESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI APARECIDA BORGES FIGUEREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000677-62.2017.8.11.0025 Partes do processo: 

Parte Autora: CEZER ZANESCO Parte Ré: ROSELI APARECIDA BORGES 

FIGUEREDO V I S T O S, O autor, por meio da manifestação de id. nº 

9317288, requer odem judicial para que o Conselho Tutelar da cidade de 

Cascavel/PR informe o endereço da requerida e a localização do menor. 

Considerando que o feito envolve interesse de menor, que o autor é 

assistido por advogada dativa e diante da dificuldade em localizar a parte 

ré, DEFIRO o pedido autoral e determino expedição de ofício ao Conselho 

Tutelar da cidade de Cascavel/PR (endereço declinado na petição id. nº 

9317288), para que informe o atual endereço da requerida e do infante. 

Sendo infrutífera a diligência acima, desde já, DEFIRO a busca de 

endereço da requerida, por meio dos sistemas INFOSEG, SIEL e 

BACENJUD. Informado o endereço, tornem-me conclusos para análise de 

eventual declínio de competência. Caso contrário, manifeste-se o autor em 

10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000455-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 24/05/2018, ÀS 

08H40MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, DA COMARCA DE JUÍNA-MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA PEDRO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOAO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SANDRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000261-60.2018.8.11.0025 Partes do processo: 

Parte Autora: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE 

DO JURUENA-AJES Parte Ré: SANDRA DE OLIVEIRA, JOAO JOSE DE 

OLIVEIRA, EDNA PEDRO DE OLIVEIRA V I S T O S, Trata-se de ação de 

cobrança proposta pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale 

do Juruena - AJES em face de Sandra de Oliveira Costa e outros, visando 

recebimento de créditos referente a prestação de serviços educacionais. 

Analisando detidamente os documentos acostados à inicial constato que o 

Termo de Confissão de Dívida, documento que embasa a presente lide 

está ilegível. Todavia, de elementar conhecimento que as petições iniciais 

deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e seguintes do 

Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 

321 do diploma processual. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos o termo de 

confissão de dívida legível, uma vez que é documento indispensável para 

o regular processamento do feito, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001118-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE GUTERRES OAB - MT20272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN CARDOSO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001118-43.2017.8.11.0025 Partes do processo: 

EXEQUENTE: FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO EXECUTADO: 

JONATHAN CARDOSO DE AZEVEDO V I S T O S, Analisando o bojo dos 

autos, constato que foram requeridos os benefícios da justiça gratuita. 

Todavia, de elementar conhecimento que as petições iniciais deverão 

atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e seguintes do Código de 

Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para 

tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos, pois a inicial sequer veio 

acompanhada de documento indicativo da situação de hipossuficiência 

alegada pela parte. Não desconheço que a dicção legal afirma bastar a 

simples declaração de pobreza, sob as penas da Lei, como indicativo da 

situação de miserabilidade mas como é cediço, tal presunção é relativa e 

comporta controle e fiscalização pelo juízo, mormente quando 

desamparada de qualquer elemento fático que justifique a manutenção da 

presunção legal, razão porque é imperiosa, portanto, a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do diploma processual, sob pena de indeferimento 

da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, acostar aos autos documento pertinente (contracheque, 

extrato bancário, declaração de IRPF, certidão negativa de bens imóveis, 

etc.) que comprove a condição de hipossuficiente afirmada na inicial, ou, 

no mesmo prazo, proceda ao recolhimento das custas judiciais, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 18998 Nr: 3918-52.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BARROS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 3918-52.2003.811.0025 – Cód. 18998

 EXEQUENTE: Município de Juína

EXECUTADO: Carlos Alberto Barros dos Anjos

 EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 
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em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42821 Nr: 4164-09.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BARROS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 4164-09.2007.811.0025 – Cód. 42821

 EXEQUENTE: Município de Juína

EXECUTADO: Carlos Alberto Barros dos Anjos

 EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105551 Nr: 373-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA. ME, PAULA CAROLINE GONÇALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 373-51.2015.811.0025 (Código nº 105551)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena

EXECUTADO: Master Indústria de Comércio de Madeiras Ltda.

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Ainda, diligencie-se através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar 

veículos em nome dos executados e que não possuam restrições de 

qualquer natureza.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123186 Nr: 3345-57.2016.811.0025

 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 DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Processo n°: 3345-57.2016.811.0108 (Código nº: 123186)REQUERENTE: 

Ministério Público EstadualREQUERIDO: Município de Juína e Hermes 

Lourenço BergamimAÇÃO CIVIL PÚBLICAVISTOS.Cuida-se de ação civil 

pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face 

do Município de Juína, ante a suposta omissão do ente municipal em 

implantar Setor de Licenciamento Ambiental das atividades locais. A inicial 

veio acompanhada dos documentos de fls. 20/67.Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação intempestiva.Em sede de impugnação o 

autor postulou pela decretação da revelia do Município e o julgamento 

antecipado da lide.O requerido, por sua vez, postulou pela produção de 

prova oral com a oitiva de testemunhas.É breve o relato. Decido.Ante ao 

teor da certidão de fls. 125, noticiando a intempestividade da contestação 

ofertada pelo ente municipal, nos termos do artigo 344, do CPC, reconheço 

sua revelia. No entanto, considerando que a revelia por si só não induz a 

vitória processual ou veracidade inconteste às teses esposadas nos 

autos, mormente em razão do caráter indisponível dos interesses e 

direitos do ente público (art. 345, inciso II, CPC), defiro a produção da 

prova testemunhal requerida pelo Município.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 2018 às 13h:30min, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, hora e local da audiência designada, sendo a intimação 

por via judicial opção residual, quando comprovado que a tentativa do 

advogado foi frustrada (art. 455, §4º, inciso I, CPC).Advirto, ainda, que 

inércia do advogado em relação à comunicação das testemunhas implicará 

na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, CPC).Fixo como ponto 

controvertido a existência ou não de omissão do Município de Juína em 

desempenhar atividade administrativa de sua competência relacionada a 

implantação de Setor de Licenciamento Ambiental das atividades 

locais.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo 

para realização da solenidade designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106429 Nr: 798-78.2015.811.0025

 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: HARALD FEY JÚNIOR, ALMERI JOVITA RIGODANZO 

FEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DO VALE DO RIO PRETO, ANGELA MARIA FERREIRA, MARIO 

RODRIGUES DOURADO, JOSE MISSIAS DO NASCIMENTO, OTAIR DA 

SILVA BORGES, PAULO SERGIO DE SOUZA, WILIAN DE OLIVEIRA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA MADALENA RIGODANZO 

EGGER - OAB:22617, ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER - 

OAB:22617/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, PAULO ROBSON VERONEZI - OAB:22511/0

 Autos nº 798-78.2015.811.0025 (Cód. 106429)

REQUERENTE: Harald Fey Juinor e outro

REQUERIDO: Angela Maria Ferreira e outros
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INTERDITO PROIBITÓRIO

 VISTOS.

Ante a informação de que as testemunhas arroladas pelo autor residem na 

cidade de Cuiabá/MT (fls. 144) e que neste Juízo inexistem recursos 

tecnológicos para realização de audiência por videoconferência, defiro o 

pedido de expedição de carta precatória para suas oitivas.

Saliento, outrossim, que caberá ao advogado da parte autora informar ou 

intimar as testemunhas acerca da data, horários e local da audiência a ser 

designada pelo juízo deprecado, sendo a intimação por via judicial opção 

residual, quando comprovado que a tentativa do advogado foi frustrada 

(art. 455, §4º, inciso I, CPC).

Advirto, ainda, que inércia do advogado em relação à comunicação das 

testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, 

CPC).

Por fim, considerando que nenhum dos litigantes requereu o depoimento 

pessoal da outra parte e que os requeridos não arrolaram testemunhas a 

serem ouvidas, retire-se de pauta a audiência designada neste Juízo.

Aportando aos autos as missivas devidamente cumpridas, abra-se vista 

aos autores e, posteriormente, aos requeridos, para apresentação de 

alegações finais, na forma de memoriais, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

cada.

Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90511 Nr: 4846-85.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDCN, LADCN, MGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCN, VN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO FOGAÇA 

HRYNIEWICZ - OAB:

 Autos nº 4846-85.2012.811.0055 (Cód. 90511)

CREDOR: Miracellia Gomes da Conceição

DEVEDOR: Valdir Neves

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Tapurah/MT, 26 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118890 Nr: 783-75.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I do CPC, para:(a)declarar a inexistência de relação jurídica debitória entre 

o autor e a requerida, determinando a exclusão definitiva de seu nome dos 

bancos de dados de restrição ao crédito, com relação ao contrato de 

financiamento aqui enfocado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais); (b)condenar o réu ao pagamento de 

indenização, por danos morais, ante a negativação indevida e injustificável 

de dívida inexistente, os quais restam fixados no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), que se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir 

os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita da empresa demandada.

(c)Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora e 

a correção monetária incidem somente a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362/STJ).Considerando que a parte autora decaiu minimamente de 

seus pedidos iniciais, condeno o requerido ao pagamento das custas e 

honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da 

condenação.Transitada em julgado, sem manifestação do credor no 

sentido de excutir o seu crédito, ao arquivo, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108879 Nr: 2027-73.2015.811.0025

 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): JOAO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Frustrada a tentativa de localização de ativos financeiros e 

veículos em nome dos executados passiveis de constrição judicial, defiro, 

desde já, o pedido formulado pelo exequente para realização de pesquisa 

eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em 

nome dos devedores que possam estar registrados no sistema de 

consulta de dados denominado INFOJUD.De proêmio, é de se recordar que 

a utilização da ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e 

disponibilizada a partir de regramento editado pelo Conselho Nacional de 

Justiça, e que permite o acesso às informações patrimoniais lançadas 

pelos contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita 

Federal do Brasil.Dito isso, é evidente que se está diante de medida de 

grande valia, mas que dever ser manejada com temperamentos, uma vez 

que se adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não 

processual.E antes que se perquira onde estaria a distinção entre a 

pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o 

deferimento da penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de 

consulta, não demanda o esgotamento das tentativas de obter a 

localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, porque 

dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi do que 

preconiza o art. 835 do CPC.Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários à garantia da execução, retorna ao credor a disponibilidade e 

a responsabilidade pela localização de bens expropriáveis do 

devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que 

várias diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade da executada, sempre infrutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.Realizada a pesquisa, dê-se 

vistas ao exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113969 Nr: 5161-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI LUIZ UNGARATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5161-11.2015.811.0025 (Cód. 113969)

EXEQUENTE: Município de Juína-MT

EXECUTADO: Giovani Luiz Ungaratti

 EXECUÇÃO FISCAL
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V I S T O S E EXAMINADOS.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa referente à CDA nº 4140/2015 

e 4141/2015 totalizando o valor de R$ 98,71.

Conforme manifestação do exequente às fls. 22/23, o executado efetuou 

o adimplemento integral do débito, razão pela qual requer a extinção do 

feito.

Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, 

por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

 Às providências.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 1158-86.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F DA SILVA COMERCIO DE FRUTAS, 

ARILDO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 V I S T O S, Trata-se de manifestação, vertida contra ação de execução 

de título extrajudicial (CDA) proposta pelo Estado de Mato Grosso pela 

alegada inadimplência do devedor para com o recolhimento de ICMS no 

ano de 2008.A defesa foi proposta por advogada dativa, constituída para 

representar o réu revel, que à mingua de maiores informações, procedeu 

defesa por negativa geral, sem se ater a questões específicas da 

cobrança.O Estado, também de modo lacônico, rechaçou as matérias 

sufragadas genericamente na defesa e requereu o prosseguimento da 

execução com a realização de penhora online, via Bacenjud, nas contas 

do executado.É o que cabia relatar.DECIDOCompulsando os autos, 

verifica-se que a matéria suscitada na defesa é, claramente, pro forma, 

somente como manifestação do direito de contraditório do revel, mas não 

traz qualquer oposição ou resistência à pretensão executória, razão 

porque, a solução da quaestio é de singela complexidade.Relembre-se que 

a Certidão de Dívida Ativa, por se constituir de procedimento administrativo 

tributário, goza de presunção de veracidade e legalidade e, portanto, 

somente perderá essa condição quando restar demonstrada a iliquidez, ou 

a invalidade do título de dívida pública constituído pelo Poder estatal, o que 

não é a hipótese dos autos.Dessarte, não havendo motivos a inquinar a 

presunção de legalidade que advém do título, indefiro os pedidos 

constantes na petição de fls. 58/60 e, por consequência, havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão DEFIRO 

o pedido retro e determino o bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, EXPEÇA-SE mandado de intimação do 

devedor.Em sendo infrutífera a penhora realizada, INTIME-SE o Exequente 

para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106429 Nr: 798-78.2015.811.0025

 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: HARALD FEY JÚNIOR, ALMERI JOVITA RIGODANZO 

FEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DO VALE DO RIO PRETO, ANGELA MARIA FERREIRA, MARIO 

RODRIGUES DOURADO, JOSE MISSIAS DO NASCIMENTO, OTAIR DA 

SILVA BORGES, PAULO SERGIO DE SOUZA, WILIAN DE OLIVEIRA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA MADALENA RIGODANZO 

EGGER - OAB:22617, ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER - 

OAB:22617/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, PAULO ROBSON VERONEZI - OAB:22511/0

 Ante a informação de que as testemunhas arroladas pelo autor residem 

na cidade de Cuiabá/MT (fls. 144) e que neste Juízo inexistem recursos 

tecnológicos para realização de audiência por videoconferência, defiro o 

pedido de expedição de carta precatória para suas oitivas.Saliento, 

outrossim, que caberá ao advogado da parte autora informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data, horários e local da audiência a ser 

designada pelo juízo deprecado, sendo a intimação por via judicial opção 

residual, quando comprovado que a tentativa do advogado foi frustrada 

(art. 455, §4º, inciso I, CPC).Advirto, ainda, que inércia do advogado em 

relação à comunicação das testemunhas implicará na desistência de suas 

inquirições (art. 455, §3º, CPC).Por fim, considerando que nenhum dos 

litigantes requereu o depoimento pessoal da outra parte e que os 

requeridos não arrolaram testemunhas a serem ouvidas, retire-se de 

pauta a audiência designada neste Juízo.Aportando aos autos as missivas 

devidamente cumpridas, abra-se vista aos autores e, posteriormente, aos 

requeridos, para apresentação de alegações finais, na forma de 

memoriais, pelo prazo de 15 (quinze) dias, cada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119835 Nr: 1314-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1314-64.2016.811.0025 (Cód. 119835)

EXEQUENTE: Flávio Lemos Gil

EXECUTADO: Estado de Mato Grosso

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

VISTOS.

Manifesta-se o exequente às fls. 40, pleiteando o sequestro da quantia 

necessária à satisfação do débito exequendo, porquanto mesmo tendo 

sido expedida a respectiva requisição de pequeno valor (RPV), o Estado 

de Mato Grosso quedou-se inerte.

Considerando que a constrição de contas públicas não é medida ordinária, 

que se faça indiscriminadamente ou sem qualquer ponderação, havendo 

necessidade de se mostrar o esgotamento de vias alternativas para 

satisfação da obrigação, o que não foi feito no caso em tela, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 05 dias 

comprove o pagamento do crédito de pequeno valor (fls. 35/37), ou 

manifeste o que entender de direito.

Transcorrido o prazo e silente o executado, oficie-se ao TJMT, no setor de 

pagamento de precatórios, indagando da existência de pagamento de 

dívidas estaduais em Juízo, periodicidade e volume de valores, a fim de 

que se possa aferir se, de fato, a omissão alegada no caso caracteriza 

descumprimento reiterado dos direitos constitucionais insertos no artigo 

100 da ADCT, ou se é hipótese de aplicação do princípio da reserva do 

possível, na dicção da jurisprudência consolidada da Suprema Corte.

Às providências.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42345 Nr: 1872-17.2008.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO PEREIRA LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DELFINO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 
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OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, ROMEU COSTA CURTA - 

OAB:3.815/MT

 Por todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido na inicial, para 

reconhecer a aquisição originária da propriedade, quanto a ‘sobra’ de área 

medida na parte oriental do Lote 53, C, limitando-a 13,9763 hectares, o que 

deverá ser objeto de medição e delimitação, comprovada, em juízo, em 

sede de liquidação de sentença, condicionando-se o registro da aquisição 

da propriedade à realização da medição e da alocação dos marcos 

divisórios considerando a área aqui reconhecida como 

usucapida.Condeno os litisconsortes passivos ao pagamento das custas 

e despesas processuais, ante a sucumbência processual, devendo as 

custas serem pagas em reembolso e complementadas, ao valor real do 

bem em litígio, que, segundo laudo de avaliação nos autos apensos, giram 

em torno de R$ 4.000,00 o hectare, nas áreas abertas, como é o caso do 

objeto litigioso, razão porque, deve a causa ser corrigida em seu valor 

para o montante de R$ 55.905,50, devendo as custas finais serem 

calculadas e pagas sobre esse valor, assim como os honorários 

advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor corrigido da 

causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do NCPC, em favor do patrono do autor 

e devidos pelos litisconsortes necessários que atuaram no feito.Nos 

termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a presente sentença, 

meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel, servirá de 

título para o registro no cartório respectivo, desde que observada a 

condição imposta no dispositivo decisório, não se submetendo ao 

pagamento do imposto de transmissão, vez que se trata de forma 

originária de aquisição da propriedade. Com o trânsito em julgado, e 

comprovado o cumprimento da condição imposta (delimitação 

georreferenciada da área usucapida e sua identificação geográfica 

precisa), expeça-se o respectivo mandado para que o autor proceda à 

transcrição da sentença no Registro de Imóvel.P.R.I.C.Juína (MT), 27 de 

abril de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000787-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CARDOSO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE GUTERRES OAB - MT20272/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000787-61.2017.8.11.0025 Partes do processo: 

EXEQUENTE: JONATHAN CARDOSO DE AZEVEDO EXECUTADO: 

FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO V I S T O S, Cuida-se de ação de 

execução por quantia certa de título executivo extrajudicial promovida por 

Jonathan Cardoso de Azevedo em face de Francisco Nunes de Araújo 

Filho, visando recebimento da quantia de R$ 5.027,08 (cinco mil vinte e 

sete reais e oito centavos). Por meio do despacho de id. nº 9193825, foi 

recebida a inicial, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação do executado e intimação do exequente para comparecerem ao 

ato e, que data da solenidade, passaria a fluir o prazo para oferecimento 

de contestação. A audiência de conciliação restou inexitosa, momento em 

que o executado saiu intimado para, querendo, oferecer defesa no prazo 

de 15 dias – id. nº 9751855. Foi lançada certidão de decurso de prazo 

para o executado apresentar contestação – id. nº 11588036. Sobreveio 

aos autos, manifestação do exequente requerendo a aplicação dos 

efeitos da revelia e o julgamento antecipado da lide – id. nº 12467384. É o 

relato necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, constato que 

o feito tem seguido rito diverso do disposto no Código de Processo Civil, 

explico. Estamos diante de uma execução de título extrajudicial e, em que 

pese, ter sido outrora designada e realizada audiência de 

autocomposição, cumpre esclarecer que a nova sistemática processual 

vigente trouxe como um dos seus vetores principiológicos a busca por 

uma solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de 

transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação de execução de 

títulos conservou sua condição de procedimento especial, o que torna 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação. Se não 

bastasse isso, o executado saiu intimado da audiência para apresentar 

contestação o que destoa totalmente das regras incertas no Título II Das 

Diversas Espécies de Execução – Capítulo IV, do Código de Ritos. 

Entretanto, tal equívoco foi suprido pelo executado em razão oferecimento 

de embargos à execução registrado sob nº 1001118-43.2017.8.11.0025 

que tramita apenso à presente execução. Deste modo, CHAMO O FEITO À 

ORDEM e declaro a nulidade de todos os atos promovidos após a 

audiência de conciliação e determino o regular prosseguimento da 

execução, uma vez que o oferecimento dos embargos à execução não 

suspende o curso da execução, com exceção dos casos previstos na 

legislação vigente. Assim, considerando que o executado foi devidamente 

citado dos termos da ação e não efetuou o pagamento da dívida, 

EXPEÇA-SE mandado para PENHORA de tantos bens quanto bastem para 

garantir a dívida, devendo no mesmo ato o Oficial de Justiça proceder 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000415-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN TORRES ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1000415-78.2018.811.0025 CREDOR: 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda. - ME DEVEDOR: Renan Torrer 

Araújo de Oliveira CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISTOS. Cuida-se de 

cumprimento de sentença fundamentado em título judicial, na qual postula o 

credor a excussão de acordo firmado com o devedor no procedimento nº 

115097/2017, perante o CEJUSC desta Comarca. Determinada a 

comprovação de sua hipossuficiência financeira para fazer frente ao 

recolhimento das custas em uma única parcela, o executado aduziu, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 
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ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, 

tratando-se de título executivo judicial fundamentado em acordo firmado 

perante o CEJUSC e homologado jucidialmente, nos moldes do que 

preconiza o artigo 515, III, do CPC, seu cumprimento dar-se-á de acordo 

com o artigo 513 e seguintes do mesmo Códex. Nesses moldes, intime-se 

a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 

quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, 

também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, deverá o 

credor apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a 

penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que 

não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 27 de abril de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000262-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE MORENO (RÉU)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, expedindo matéria para a 

imprensa com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte autora 

para, no prazo legal, manifestar acerca da certidão negativa de Id. 

12955730, conforme Provimento nº 07/21017 -CGJ. Franklin J. Alves 

Bastos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000353-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAS DOS SANTOS NASCIMENTO OAB - MT23560/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de agendamento CEJUSC Processo: 1000353-38.2018.8.11.0025 

Certifico, nesta data, que a audiência foi agendada conforme dados 

abaixo, de acordo com a decisão. Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 07/06/2018 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação 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. Juína-MT, 27 de abril de 2018. 

Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário Sede do Juízo e Informações: 

Praça dos Três Poderes S/n, Bairro: Centro, Cidade: Juína-MT 

Cep:78320000, Fone: (66) 3566-1531.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000446-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CACIA GONCALVES DA SILVA OAB - 054.762.251-10 (REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. F. D. S. A. (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 07/06/2018 Hora: 15:40 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação 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.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000454-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. S. D. C. (AUTOR)

S. V. S. D. C. (AUTOR)

R. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. D. (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 07/06/2018 Hora: 16:50 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação 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.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000447-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. V. P. (AUTOR)

L. V. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM MICHELLI VIEIRA OAB - 008.938.721-05 (REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 12/07/2018 Hora: 10:10 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104560 Nr: 4776-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO JUNQUEIRA E 

SILVA - OAB:136.837/SP, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - 

OAB:OAB/MT 22117-A

 INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, REQUERER O 

QUE ENTENDER POR DIREITO, CONFORME DECISÃO DE FL. 375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86117 Nr: 6809-65.2011.811.0025

 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: JORACI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA Vistos em correição. JORACI VIEIRA, [...] Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS na 

obrigação de conceder verba previdenciária de auxílio-acidente no valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício ao 

autor JORACI VIEIRA, a partir da data da citação. Por consequência, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do NCPC. Declaro a natureza alimentar da dívida, nos termos 

do art. 100, § 1º-A, da CF. Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). Sem custas, na forma da lei. 

Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao 

reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, NCPC). Após o 

trânsito em julgado desta sentença e procedidas às baixas pertinentes, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 01 de março de 2018. RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44948 Nr: 4356-05.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFTERGUT N. & ZONEN DIAMANTES BRUTOS E 

INDUSTRIAIS, SERGE KESLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE DIAMANTES 

LTDA., PAULA REGINA TATSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE PAES DE BARROS 

ARGUELLO - OAB:11042-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACI PINHEIRO DOS SANTOS - 

OAB:4460/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 335 de 573



 INTIME-SE AS PARTES DA DECISÃO SEGUINTE: " Vistos em 

correição.Ante a inércia da Exequente, determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do 

Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Exequente, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento quando 

houver situação que o justifique.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111604 Nr: 3390-95.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS ALVES DOS SANTOS, IVANI MARTINS DOS 

SANTOS AGUIAR, JOSIMARA DIOLINA FERREIRA, José Laercio de Farias, 

JUCELIA CLARA NUNES DE SOUZA, JANAYNA COSTA MAIA, LEIDA 

OLIVEIRA DA SILVA, JULIANE FELBER, LIBERATO ZABOTTO, JULIO 

CEZAR LUIZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 DESPACHO

"Vistos em correição. Considerado a jurisprudência dominante, a qual 

dispõe que “não tem direito à incorporação do índice de 11,98%, o 

servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos 

vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem correspondência com 

outro cargo anteriormente existente” (TJMT, Apelação/Remessa 

Necessária 16801/2015), INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, informar e comprovar nos autos a data da 

criação do cargo de cada requerente, bem como se os respectivos 

cargos passaram por alguma restruturação remuneratória (caso positivo, 

informar a data e a lei). Os litigantes ficam, desde já, advertidos de que o 

não cumprimento desta determinação acarretará o julgamento antecipado 

da lide com base nas informações até então existentes. Às providências. 

Juína/MT, 25 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85529 Nr: 6138-42.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A PARTE AUTORA ACERCA DA SEGUINTE DECISÃO: "Vistos 

em correição.Ante a inércia da Exequente, determino a remessa dos autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Exequente, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento quando 

houver situação que o justifique.Às providências".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 719 Nr: 5394-91.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ OSTWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclídes Luiz Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIMEM-SE AS PARTES ACERCA DA SEGUINTE DECISÃO:"Vistos em 

correição.Ante a inércia da Exequente, determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do 

Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Exequente, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento quando 

houver situação que o justifique.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 128577 Nr: 1654-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS, ESDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (a) ADVOGADO (a) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, COMPARECER NESTA SECRETARIA JUNTO À REQUERENTE, 

PARA RETIRAR E ASSINAR O TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA, EM 

CUMPRIMENTO À SENTENÇA PROFERIDA (FLS. 45/46). .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121165 Nr: 2076-80.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE MARCIOLLI, VANDERLEY CURZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO DE FL. 70, BEM COMO 

REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91913 Nr: 6381-49.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDRS, EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR-SE QUANTO À CERTIDÃO DE FL. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 116441 Nr: 7561-95.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA SÚNIGA DOS SANTOS QUEIROZ, GERALDINO 

BARBOSA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO. Vistos em correição.Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem a produção de outras 

provas, indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua 

realização, sob pena de preclusão. Havendo postulação de produção de 

prova testemunhal, as partes deverão, desde logo, depositar o respectivo 

rol, providência essaque visa concretizar a duração razoável do processo 

e a economia processual. Após, certifique-se e volte-me concluso.Às 

providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119755 Nr: 1249-69.2016.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE VITOR FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CHAVES, JOÃO ANANIAS 

SMAHA, LUIZ GONZAGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO.Vistos em correição.Intime-se o requerente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, informar o atual endereço do requerido.Após, CITE-SE o 

requerido no endereço indicado.Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120259 Nr: 1543-24.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAZE MADEIREIRA ZENI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CESAR LOPES, DANIEL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO.Vistos em correição.Considerando que a citação é 

pressuposto de existência da relação processual, INTIME-SE o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos o novo endereço 

do requerido, sob pena de extinção por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, 

IV, NCPC).Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108673 Nr: 1885-69.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES & NUNES LTDA. ME, IZAIAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701/O, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. I. DEFIRO os pedidos 

de fl. 78.II. Determino que seja realizada a penhora on-line, via sistema 

BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras da executada, NUNES E 

NUNES LTDA-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob n. 

01.326.120/0001-46, até o montante de R$ 111.056,63 (cento e onze mil e 

cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), em favor do 

Exequente. III. Vindo informação positiva, lavre-se termo de penhora com o 

depósito do valor em conta à disposição deste Juízo, bem como informe o 

Departamento de Depósitos Judiciais quanto aos valores bloqueados, 

conforme preceitua o artigo 7º, §1º da Resolução 015/2012 do Tribunal 

Pleno do TJ/MT. IV. Proceda-se a busca, via sistema RENAJUD, sobre a 

existência de veículo em nome da executada NUNES E NUNES LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob n. 01.326.120/0001-46. Sendo positivo, anote-se a 

restrição judicial no prontuário dos veículos localizados. V. Caso as 

pesquisas BACENJUD e RENAJUD tenham resultados negativos, intime-se 

o exequente para requerer o que entender por direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção da ação. VI. Por outro lado, se qualquer 

das medidas obtiver resultado positivo, intimem-se ambas as partes para 

se manifestarem sobre as minutas de bloqueio no prazo de 10 (dez) dias. 

Às providências. Juína/MT, 15 de março de 2018. RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118191 Nr: 361-03.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILTON DE OLIVEIRA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO MORENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE MORAES 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos em correição. Intime-se o exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, informar se houve o cumprimento integral do acordo 

entabulado às fls. 25/26. Caso o acordo não tenha sido cumprido 

integralmente por parte do executado, manifeste-se o exequente o que 

entender por direito, no mesmo prazo, ficando, desde já, advertido de que 

a inércia será interpretada como quitação integral do acordo, com a 

consequente extinção da execução com base no art. 924, II, NCPC. Às 

providências. Juína/MT, 23 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129404 Nr: 2157-92.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 "DESPACHO Vistos, etc. I – Além dos pressupostos no artigo 319 do 

NCPC, observa-se que a causa de pedir exposta na inicial se amolda 

perfeitamente à hipótese prevista no inciso VI do artigo 917 do CPC, 

portanto presentes os pressupostos legais, e por ser a exordial 

tempestiva (fl. 16), recebo os Embargos à Execução. II – Intime-se a parte 

embargada, na pessoa do seu advogado, para apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, NCPC ). Às providências. Juína/MT, 

24 de outubro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1404 Nr: 4044-68.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS FERREIRA DA CRUZ, JOSÉ 

APARECIDO ROCHA, ADEMAR RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8902 OAB/MT, WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - 

OAB:3.968 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 "DECISÃO Vistos em correição. Por ora, restrinjo a circulação dos 

veículos indicados à fl. 130, via sistema RENAJUD, conforme comprovante 

de inclusão de restrição veicular anexo. Por outro lado, indefiro o pedido 

de expedição de mandado de avaliação dos bens, tendo em vista que, 

quando se tratar de veículos automotores, tal incumbência cabe a quem 

fez a indicação. Portanto, com fulcro no art. 871, IV do NCPC, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar o valor médio de mercado dos veículos, sob pena de exclusão 

da restrição veicular. Às providências. Juína/MT, 23 de março de 2018."

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92727 Nr: 841-83.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço das testemunhas Apolinário Gomes Leal e 

João Alves Feitosa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 135506 Nr: 177-76.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSP

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 337 de 573



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Vistos,

Trata-se de procedimento cautelar instaurado em decorrência de violência 

doméstica, em tese, praticada contra a requerente Augusta Batista.

Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em favor da 

requerente, o demandado Claudio da Silva Padilha foi notificado e 

apresentou contestação, e via de consequência, requereu a revogação 

da prisão preventiva, alegando, em síntese, que não houve 

descumprimento das medidas protetivas. Portanto, ausentes os requisitos 

autorizadores da medida cautelar (fl. 58-76).

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou contrariamente ao 

pleito (f. 77).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Em 1983, um professor universitário teria tentado matar a esposa em 

Fortaleza-CE, simulando um assalto à mão-armada, levando a sua 

tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da 

Penha Maia Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão 

de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, 

culminando na edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O caso dos autos envolve aplicação de medida protetiva em favor da 

vítima, cumprindo investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior 

operabilidade ao procedimento.

MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas protetivas não são 

instrumento para assegurar processo e, à maneira de um writ, objetiva 

apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da 

violência e das situações que a favorecem” e “não são, necessariamente, 

preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, salienta, “não visam 

processos, mas pessoas” .

Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

Confira-se julgado do e. TJMT em igual sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA QUE INDEFERIU O 

PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE PROCESSUAL E DETERMINOU O 

TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI 

N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL RESPECTIVA – NECESSIDADE DE 

REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE POSSUEM NATUREZA DE 

CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER PLEITEADA DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, ADOTANDO-SE O RITO 

SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE PREVISTO NA LEI MARIA DA 

PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo cível ou criminal contra o suposto agressor. Precedente do STJ. 

Destarte, o processamento das medidas protetivas de urgência deve 

seguir apenas o rito simplificado e de tramitação célere contido nos arts. 

18 a 21 da Lei Maria da Penha, que explicita os procedimentos de urgência 

que devem ser realizados para garantir a proteção contra risco iminente à 

integridade pessoal da mulher e familiares. Recurso parcialmente provido”. 

(Ap 34171/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo 

nosso)

Por outro lado, inúmeros julgados apontam a natureza acessória da 

medida protetiva, condicionando o procedimento à existência de ação 

penal em curso. Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS 

PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)

Ponderando os argumentos opostos, filio-me à segunda posição, 

ressalvadas as hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante 

penal, caso em que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam 

deflagrados e mesmo assim as medidas protetivas poderiam ser 

necessárias. Para casos que tais, parece razoável fixar prazo de 

vigência, salvo manifestação da vítima pela sua prorrogação, caso em que 

deve ser mantida em prol da finalidade da Lei Maria da Penha.

Julgado que sintetiza essa idéia:

“(...) As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha 

visam a proteger direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade 

física, mental e moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em 

caráter cautelar. Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva 

necessidade. Ou seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam 

desnecessárias. Afora isso, no caso houve a imposição de limites 

temporais para a vigência das determinações, pois a respectiva eficácia 

foi condicionada "até o trânsito em julgado da ação penal ou ulterior 

decisão". Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas 

Corpus nº 4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. 

Ruy Celso Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).

Em todo caso, e após bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível 

que a medida protetiva perdure indefinidamente, salvo se for estritamente 

necessário, encontrando seu término no desfecho do processo penal.

Muito bem.

Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde 

de dilação probatória para os fins cautelares em que o procedimento se 

presta, sendo possível o julgamento da lide.

Como efeito, o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, 

ora guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.

Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da violência.

Destarte, tendo em vista que a cautelar é regida pela cognição sumaria, 

bastando analisar se há riscos para apontada vítima (periculum), os 

elementos de prova até existentes dão conta de que a vítima corre risco, 

recomendando a aplicação das medidas deferidas em sede de liminar, não 

havendo prejuízo ao demandado, uma vez que é da essência da cautelar 

o trânsito em julgado meramente formal. Eventualmente se o demandado 

for absolvido ou haver extinção de sua punibilidade, cessa a medida 

cautelar.

Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 
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concedida, que TORNO DEFINITIVA, e via de consequência, MANTENHO 

as medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vítima deverá manifestar interesse oportunamente.

INTIME-SE a vítima da presente decisão.

Noutro passo, inobstante a certidão de fls. 78 quanto a inexistência de 

inquérito policial instaurado para apuração do “descumprimento das 

medidas protetivas”, a mim não parece que a prisão preventiva decretada 

com base no art. 313, III, do CPP depende de instauração de inquérito 

policial, que, malgrado seja essencial para propositura da Ação Penal, não 

é elemento imprescindível para o acautelamento da vítima e asseguração 

do cumprimento das medidas judiciais aplicadas e desobedecidas.

Como, aliás, entende a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 

AMEAÇA - REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA - IMPROCEDENTE - 

FUNDAMENTAÇÃO ARROLADA NA LEI PROCESSUAL PENAL - 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NULIDADE PRISÃO PREVENTIVA - 

AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA - INOCORRÊNCIA - 

PRISÃO DECRETADA COM FULCRO NO ARTIGO 313, III, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. - É de se considerar suficientemente fundamentada a 

decisão que, invocando elementos concretos dos autos - descumprimento 

de medidas protetivas anteriormente fixadas, novas ameaças de morte e 

para proteger a integridade física da vítima - avalia que a custódia cautelar 

do agente é necessária ao resguardo da ordem pública. - Desnecessária 

a representação da ofendida quanto ao novo crime, perpetrado, em tese, 

pelo paciente, sendo também desnecessária a existência de inquérito 

policial objetivando a apuração desse novo fato pois, a prisão preventiva 

do paciente foi decretada exclusivamente para assegurar a proteção da 

mulher e seus familiares em face da prática, em tese, de violência 

doméstica (artigo 313, III, do Código de Processo Penal e artigo 10 da Lei 

11.340/2006)” (TJ-MG - HC: 10000130649452000 MG, Relator: Júlio Cezar 

Guttierrez, Data de Julgamento: 16/10/2013, Câmaras Criminais / 4ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/10/2013)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ora 

formulado.

SEM custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 135419 Nr: 104-07.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL CASTILHOS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 De proêmio, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, uma vez que a 

Defesa não trouxe aos autos comprovação da impossibilidade de seguir 

com o tratamento no âmbito da unidade prisional.Nesta senda, trago à baila 

julgados do Superior Tribunal de Justiça que sintetizam a questão. 

Ressalto que o Centro de Detenção Provisória - CDP desta Comarca 

possui local adequado para atendimento aos presos, e nada obsta que 

seja atendido na unidade prisional pelo médico de sua preferência.No 

mais, efetivada a prisão, desde já DETERMINO que o Diretor da unidade 

prisional promova os encaminhamentos necessários para dar continuidade 

ao tratamento do recuperando. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CARVALHO SHEMPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000450-38.2018.8.11.0025 Partes do processo: Parte Autora: MARCIA 

DE CARVALHO SHEMPP Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A., ZANC 

ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA VISTOS, Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência 

movida por Marcia de Carvalho Shempp em face do Banco Bradesco S.A. 

e Zanc Serviços de Cobrança Ltda., aduzindo, em síntese, que tinha uma 

dívida junto ao primeiro requerido e que realizou acordo e quitou o débito 

por meio de negociação com segundo requerido e, no entanto, seu nome 

continua negativado junto ao SPC e SERASA. Ante os fatos acima, pleiteia 

a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que os 

requeridos promovam a retirada do nome da requerente do cadastro de 

inadimplentes de restrição ao crédito. 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, verifica-se in casu que a requerente traz aos autos 

cópia do acordo formalizado que indica a quitação da dívida objeto da 

negativação junto aos cadastros de proteção ao crédito, o que demonstra 

a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é evidente, devido 

aos prejuízos econômicos causados pela permanência da negativação no 

nome da parte reclamante, que está privada de realizar transações 

comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a 

reinserção. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao 

crédito SPC e SERASA a exclusão do nome da parte autora do seu banco 

de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos do pólo passivo, 

no prazo de 10 (dez) dias. No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência da autora, 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. RECEBO a petição inicial eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 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-SE a requerente, 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. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000466-89.2018.8.11.0025 Partes do processo: Parte Autora: MARLENE 

DE JESUS PEREIRA Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A., VIVO S.A., 

SERASA S/A. VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais com pedido de Tutela de Urgência movida por Marlene de Jesus 

Pereira Castro em face de Telefônica Brasil S.A. e SERASA Experian, 

aduzindo, em síntese, que tinha uma dívida junto a primeira requerida no 

valor de R$ 308,20 e, que o segundo requerido ao inserir seu nome no 

cadastro de proteção ao crédito deixou de notificá-la previamente e, 

finaliza, afirmando, que quitou o débito, mas, seu nome continua 

negativado junto ao SERASA. Ante os fatos acima, pleiteia a concessão 

da tutela de urgência para o fim de determinar que os requeridos 

promovam a retirada do nome da requerente do cadastro de inadimplentes. 

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, verifica-se in 

casu que a requerente traz aos autos cópia da fatura na qual estão 

discriminados os valores devidos, bem como o comprovante de 

pagamento que indica a quitação da dívida objeto da negativação junto ao 

cadastro de inadimplentes (SERASA), o que demonstra a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, devido aos prejuízos 

econômicos causados pela permanência da negativação no nome da parte 

reclamante, que está privada de realizar transações comerciais, em 

especial, de retirar o veículo objeto de consórcio que foi recentemente 

contemplada, conforme documento de id. nº 12574546. Por outro lado, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando ao 

órgão de proteção ao crédito SERASA a exclusão do nome da parte 

autora do seu banco de dados, tão somente em relação aos débitos 

oriundos do pólo passivo, no prazo de 10 (dez) dias. No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência da autora, 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. RECEBO a petição inicial 

eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

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-SE a 

requerente, 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. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FAGNER DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000477-21.2018.8.11.0025 Partes do processo: Parte Autora: RICARDO 

FAGNER DE AVILA Parte Ré: LOJAS RENNER S.A. VISTOS, Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por 

Danos Morais e com pedido de Tutela de Urgência movida por Ricardo 

Fagner de Avila em face de Lojas Renner S.A., aduzindo, em síntese, que 

ao tentar realizar uma compra junto a uma loja de eletrodomésticos foi 

surpreendido com a notícia de que se encontrava com nome negativado 

junto ao SERASA e, que, a inclusão foi efetivada pela requerida com a 

qual afirma nunca ter feito nenhuma transação comercial. Ante os fatos 

acima, pleiteia a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar 

que a requerida promova a retirada do seu nome do cadastro de 

inadimplentes. 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). A probabilidade do direito se 

relaciona com 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. Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram 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” (in Novo Curso de Processo Civil, Vol. II, 

p. 203). No presente caso, diante dos fatos narrados e da documentação 

trazida aos autos, 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, notadamente pela falta de 

qualquer documentação que indique, ainda que prematuramente, a 

inexistência do débito junto a requerida. Noutra banda, cumpre ressaltar 

que o requerente não cuidou buscar resolver a situação no primeiro 

momento em que verificou que o débito cobrado não lhe era exigível ou se 

o fez não provou nos autos, tornando evidente a inexistência de perigo de 

dano. 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. No tocante ao pedido de inversão 

do ônus da prova, considerando a hipossuficiência do autor, 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. RECEBO a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil. 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-SE o requerente, 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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 4482 Nr: 1674-37.1999.811.0011
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 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: EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Código 4482

Considerando-se que à fl. 138 fora realizada restrição veicular, informo às 

partes que solicitei a baixa do gravame pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato em anexo, em razão do adimplemento da obrigação por parte do 

executado.

Noutro giro, tendo em vista que esta era a última providência a ser tomada 

por esse Juízo, certifique-se e trânsito em julgado da sentença outrora 

prolatada e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste – MT, 26 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257211 Nr: 577-35.2018.811.0011

 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: NAdO, AdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira de Souza - 

OAB:17455 OAB MT, PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 Intime-se pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

advertindo-o que somente a comprovação que gere a impossibilidade 

absoluta de pagar justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a 

prisão pelo prazo de 1(um) a 3(três) meses, bem como o protesto do 

pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do 

art. 517 do NCPC, inteligência do art. 528, §1º, NCPC.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 21 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257211 Nr: 577-35.2018.811.0011

 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: NAdO, Ana de Jesus Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyton de Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira de Souza - 

OAB:17455 OAB MT, PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 . Contudo, a pretensão da exequente em executar o débito abrange dois 

ritos, quais sejam, o rito de penhora e o de prisão civil, o que é 

inadminissivel a sua cumulação. Nesse viés, está Magistrada perfilha o 

mesmo entendimento esposado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Rio Grande do Sul em casos quejandos, in verbris: AGRAVO DE 

INSTRIMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS. 

INVIABILIDADE. Em execução de alimentos é inviável cumular o rito da 

prisão com pretensão de penhora. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069092088, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 07/07/2016) (Original 

sem destaque).AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. ART. 732 DO CPC. Não obstante os argumentos dos 

agravantes, não cabe, aqui, a penhora pretendida, a ser discutida em 

ação de execução pelo rito do art. 732, e não do art. 733 do CPC. 

NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70064008683, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em 19/03/2015) – (Original sem destaque).Deste modo, 

determino a intimação do digno defensor da parte exquente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a regularização dos ritos 

empregados na peça de ingresso, devendo adequar corretamente os 

meses que pretente executar com os ritos disponivéis para o caso em 

questão, sob pena de indeferimento nos moldes do art. 321, parágrafo 

único, NCPC.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 01 de março de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224108 Nr: 4358-07.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Faustino Pereira, Paulo Alberto Dillemburgz, 

Gabriel Alves Martins, José Augusto Martins, Vandeir Mateus Beijas, Luiz 

Antonio Batista de Souza, Gaspar Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Considerando que, mesmo devidamente intimada (fl. 257), a exequente 

deixara transcorrer o prazo para trazer aos autos planilha de débito 

atualizada, conforme determinado em fls. 258, determino a remessa dos 

autos ao arquivo, até ulterior manifestação da requerente.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257993 Nr: 930-75.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, INDEFIRO por ora, o pedido de justiça, haja vista a 

ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento 

dos requisitos para a concessão do benefício almejado. Intime-se o 

requerente, na pessoa de seu advogado, para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do presente feito, atentando-se a Secretaria da Vara 

para a redação do artigo 456 da CNJG, 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. § 1º Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário 

a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor 

das custas devidas, antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a 

parte para o fim de complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º 

será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei.Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de abril de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255350 Nr: 5750-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Olivio Jose Ferreira

 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:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

38/47, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 27 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254675 Nr: 5472-73.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

53/61, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 27 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240939 Nr: 3390-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira Pessoa Estevam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

Luciana Costa Pereira - OAB:17.498, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o Procurador da parte autora para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 125 (cento 

e vinte e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do 

site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de intimação das partes requeridas, devendo 

juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000387-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo 

uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Compulsando os autos, 

verifico que o sistema PJe acusa a inexistência de recolhimento das guias 

de pagamento das custas e taxas judiciárias, inclusive, a despeito 

documento anexado no ID 12800542, possuir denominação "guia de 

recolhimento e depósito de custas", em verdade trata-se de mera cópia do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ. Assim, intime-se a parte autora que efetue o 

pagamento das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, 

vinculando a guia de recolhimento a estes autos, consoante art. 2º do 

Provimento 22/2016-CGJ, sob pena de extinção, atentando-se a Secretaria 

da Segunda Vara quanto a redação do art. 456, da XCNGJ, 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. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. 

Decorrido o prazo sem manifestação, façam imediatamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de abril de 2018 Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000387-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo 

uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Compulsando os autos, 

verifico que o sistema PJe acusa a inexistência de recolhimento das guias 

de pagamento das custas e taxas judiciárias, inclusive, a despeito 

documento anexado no ID 12800542, possuir denominação "guia de 

recolhimento e depósito de custas", em verdade trata-se de mera cópia do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ. Assim, intime-se a parte autora que efetue o 

pagamento das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, 

vinculando a guia de recolhimento a estes autos, consoante art. 2º do 

Provimento 22/2016-CGJ, sob pena de extinção, atentando-se a Secretaria 

da Segunda Vara quanto a redação do art. 456, da XCNGJ, 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. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. 

Decorrido o prazo sem manifestação, façam imediatamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de abril de 2018 Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254430 Nr: 5378-28.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 342 de 573



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

25/05/2018, às 11h, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251683 Nr: 3940-64.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

25/05/2018, às 11h10, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254195 Nr: 5297-79.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Alves Correa Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 - B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

25/05/2018, às 11h20, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252000 Nr: 4069-69.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

25/05/2018, às 11h30, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 89689 Nr: 3687-57.2009.811.0011

 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: Valdir Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que colacione aos autos 

procuração de represetação processual da parte autora, haja vista que a 

procuração de fls. 15 foi conferida a procurador diverso, bem como para 

que colacione os dados bancários da parte autora para depósito do 

Alvará Eletrônico ou procuração com poderes especiais para dar 

quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32955 Nr: 3558-86.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Baptista Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que colacione aos autos os 

dados bancários da parte autora para depósito do Alvará Eletrônico ou 

procuração com poderes especiais para receber quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117194 Nr: 2697-32.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da 

Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177342

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição juntada às fls. 323/323-vº, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245257 Nr: 679-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonatan Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127/MT

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241422 Nr: 3606-64.2016.811.0011

 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: Rosiane Silva de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 95, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. 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.: 149473 Nr: 44-86.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Patricia Bertola do Prado, CPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogaddo da parte autora para que colacione aos autos p RG e 

o CPF da menor Cassiane Prado Vieira, tendo em vista o teor do 

documento de fls. 210

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237424 Nr: 1482-11.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): Jilmar Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 108, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus 

termos e cláusulas e SUSPENDO o presente feito até o efetivo 

cumprimento da obrigação pactuada. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Tendo em vista que as 

partes entraram em acordo antes de ter sido prolatada sentença aos 

autos, as partes ficam dispensadas do pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 90, §3° do CPC. Com o trânsito em julgado, 

proceda a Secretaria com o arquivamento dos autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180254 Nr: 1055-19.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Oliveira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 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.: 256000 Nr: 37-84.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 22/03/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

39/49, em 20/04/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226529 Nr: 5120-23.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Geronimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição e documentos juntados às fls. 133/139, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255623 Nr: 5856-36.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. Transportes Ltda, Jose Carlos Dudek, 

NADIR NUNES DE OLIVEIRA, MICHELLY NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos a 

respeito da petição e documentos de fls. 42/61, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240534 Nr: 3177-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 72, cujo teor transcrevo:"Certifico eu, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me a Rua 07, 

sn, Bairro Jardim São Paulo e procurei junto a populares pela pessoa de 

ROBERTO CARLOS MARTINS, não sendo possível localiza-lo. Procurei 

pelo sitio 03 Filhos e Alvora Zona Rural e não foi possível localizar os 

referidos endereços. Buscando no Sistema APOLO pelo endereço do 

requerido, pude constatar que ROBERTO CARLOS MARTINS reside no 

Sitio 3 Irmãos no município de Gloria D’Oeste-MT, termo da Comarca de 

Porto Esperidião-MT. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248285 Nr: 2238-83.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Sidney Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:SP / 209.551

 Intimar o(a) advogado(a) da parteautora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca São Miguel dos Campos/AL com a finalidade de Busca e 

Apreensão, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 76176 Nr: 1556-12.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Laura Paulino da Silva França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495
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 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 das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3674 Nr: 2334-89.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIM - Firma Individual-, Adelino 

Marquioreto, ANTONIO BARROS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541-MT., Maria Beatriz 

Theodoro Gomes - OAB:2853-B, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 363, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Ante petição de fl. 362/362-vº 

determino a suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com 

supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo Civil. Escoado o 

prazo da suspensão sem manifestação do exequente, arquive-se, nos 

termos §2º do mesmo dispositivo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 136059 Nr: 2322-94.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pagliuca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Senhorinha Alves da 

Cruz - OAB:4440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente para que se manifeste acerca da 

petição de fl. 163/168, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232429 Nr: 3249-21.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilcélia Silva Pegino, Hilton Pegino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 400, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 399, para tanto, concedo 

a dilação de prazo requerida pelo período de 90 (noventa) dias para que a 

parte autora apresente o laudo pericial. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233433 Nr: 3871-03.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liliane da Silva Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 456, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 455, para tanto, concedo 

a dilação de prazo requerida pelo período de 90 (noventa) dias para que a 

parte autora apresente o laudo pericial. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 159378 Nr: 1628-91.2012.811.0011

 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: Iuri Seror Cuiabano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 135, 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 "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226314 Nr: 4899-40.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 167, 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.: 258834 Nr: 1319-60.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 78/80, cujo 

teor transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258833 Nr: 1318-75.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 35/37, cujo 

teor transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258218 Nr: 1018-16.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 63/65, cujo 

teor transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus."

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 244200 Nr: 151-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03/05/2018, às 

14h10min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257964 Nr: 913-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Alessandra do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: iuri joao cabral - OAB:72542

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 26 de abril de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 257964

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor Público.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que a vítima, apesar de devidamente intimada, deixou de 

comparecer, redesigno o ato para o dia 23/05/2018, às 15:10h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva.

Oficie-se ao Juízo deprecante sobre esta decisão.

Cumpra-se.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Lucca

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255953 Nr: 12-71.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Henrique Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 26 de abril de 2018, às 16h10min.

Autos n°: 255953

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Bruno 

Rodrigues da Silva, Claudeir Souza Gomes e procedido o interrogatório da 

parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

Memoriais finais e sentença proferidos oralmente, mediante mídia 

audiovisual acostado aos fólios (CD).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Vitória Godoy, encerrou-se esta audiência, sendo que 

os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Lucca

Defensor Público

Flávio Henrique Benevides

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245066 Nr: 575-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete Oliveira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo de Oliveira Assis - 

OAB:11.826

 PROCESSO/CÓD. Nº 245066

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 11/07/2018, às 14h30min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255876 Nr: 5967-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos, Adeildo Alves dos 

Santos, Carolaine da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 26 de abril de 2018, às 16h50min.

Autos n°: 255876

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e os réus Adeildo e Carlos Messias.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Roberto 

Cesar da Silva, Vivaldo Aparecido Correa e procedido o interrogatório dos 
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réus Adeildo Alves dos Santos e Carlos Messias dos Santos. Registre-se 

que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que a ré, apesar de devidamente intimada, deixou de 

comparecer, decreto sua revelia e o feito seguirá sem a sua presença.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Vitória Godoy, encerrou-se esta audiência, sendo que 

os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Lucca

Defensor Público

Iuri Seror Cuiabano

Advogado

Carlos Messias dos Santos

 Parte ré

 Adeildo Alves dos Santos

 Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174473 Nr: 4766-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado VALDOMIRO XAVIER 

DE SOUZA, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as 

quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da 

liberdade e decreto da prisão preventiva: a)Comparecimento a todos os 

atos processuais a que for intimado;b)Proibição de ausentar-se da 

Comarca em que reside por mais de 08 (oito) dias sem comunicar o juízo 

e/ou mudar-se sem atualizar o novo endereço, pois necessária para a 

instrução.DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que 

LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, 

RESSALTANDO AO ACUSADO QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

CAUTELARES SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.Por fim, 

quanto à negativa de autoria alegada na resposta à acusação, registro 

que referida tese confunde-se com o mérito da demanda, pelo que será 

apreciada no decorrer da instrução processual.Destarte, não sendo o 

caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 

397), dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 04/07/2018, às 16h30min.Intimem-se o acusado, seu defensor, 

o Ministério Público e as testemunhas arroladas.DEPREQUE-SE o 

interrogatório do réu, bem como a fiscalização das medidas cautelares 

impostas na presente decisão.Expeça-se alvará de soltura em favor do 

réu, salvo se por outro motivo deva permanecer preso, consignando as 

medidas cautelares impostas e a data da audiência acima designada.Às 

providências necessárias. Cumpra-se, com URGÊNCIA.Mirassol 

D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 199401 Nr: 4280-47.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onesifro Velames de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiza Borges Bernardes - 

OAB:MT/14.499

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/JUSTIFICAÇÃO

EXECUTIVO DE PENA – Cód. 199401

Recuperando: ONESIFRO VELAMES DE SOUZA FILHO

 Presentes:

Juiz de Direito: Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Defensor Público: Dr. Ubirajara Vicente Luca

Recuperando: Onesifro Velames de Souza Filho

Aos vinte e seis 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 

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, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a 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.

 O recuperando asseverou que deseja ser internado em clínica de 

recuperação.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando 

pela defesa, devendo esta se manifestar, no mesmo prazo, sobre o 

ajuizamento de ação cível cabível tendente à internação do recuperando.

Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

OSVALDO MOLEIRO NETO

Promotor de Justiça

UBIRAJARA VICENTE LUCA

Defensor Público

ONESIFRO VELAMES DE SOUZA FILHO

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232718 Nr: 3429-37.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado VALDOMIRO XAVIER 

DE SOUZA, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as 

quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da 

liberdade e decreto da prisão preventiva: a)Comparecimento a todos os 

atos processuais a que for intimado;b)Proibição de ausentar-se da 

Comarca em que reside por mais de 08 (oito) dias sem comunicar o juízo 

e/ou mudar-se sem atualizar o novo endereço, pois necessária para a 

instrução.DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que 

LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, 

RESSALTANDO AO ACUSADO QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

CAUTELARES SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.Por fim, 

quanto à negativa de autoria alegada na resposta à acusação, registro 

que referida tese confunde-se com o mérito da demanda, pelo que será 
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apreciada no decorrer da instrução processual.Destarte, não sendo o 

caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 

397), dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 04/07/2018, às 16h10min.Intimem-se o acusado, seu defensor, 

o Ministério Público e as testemunhas arroladas.DEPREQUE-SE o 

interrogatório do réu, bem como a fiscalização das medidas cautelares 

impostas na presente decisão.Expeça-se alvará de soltura em favor do 

réu, salvo se por outro motivo deva permanecer preso, consignando as 

medidas cautelares impostas e a data da audiência acima designada.Às 

providências necessárias. Cumpra-se, com URGÊNCIA.Mirassol 

D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246082 Nr: 1136-26.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Serror Cuiabano - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 246082

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de trânsito em julgado de fl. 137, intimem-se as 

partes para apresentarem rol de testemunhas, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, no 

prazo de cinco dias, nos termos do art. 422 do CPP.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252512 Nr: 4333-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Rodrigues Neto - 

OAB:20.730, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18.387

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 252512Vistos, etc.A denúncia atende aos 

requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a exposição de fatos 

típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as circunstâncias em que a 

suposta infração penal foi cometida, a qualificação do acusado, a 

classificação do delito e o rol de testemunhas, sendo certo que da 

narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a presença de 

indícios suficientes de autoria do delito imputado ao acusado.(...)Ademais, 

a comprovação da ausência dos indícios suficientes de sua autoria são 

discussões que serão apuradas no decorrer da instrução 

processual.Logo, os argumentos suscitados pelo denunciado que a vítima 

declarou que não se sente, tampouco se sentiu ameaçada, coagida ou em 

perigo pelo acusado, e que expressou desejo em retirar as medidas 

protetivas não merece análise nesta fase processual, por se confundir 

com o mérito da ação e, por este motivo, somente será analisado no 

momento em que se for prolatar a sentença, após produzidas as provas 

em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.Assim, pelas 

peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação probatória por se 

tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação se mostra 

inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da busca da 

verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam nas 

hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).Portanto, não sendo o 

caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 

397), rejeito a tese defensiva arguida e dou regular prosseguimento ao 

feito.Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11/07/2018 às 

17h20min.Por fim, no que se refere as medidas protetivas, estas já fora 

revogada nos autos de código n° 250677.Intimem-se o acusado, seu 

defensor e o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se os demais 

expedientes necessários para realização do ato.Mirassol D’Oeste/MT, 16 

de abril de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227910 Nr: 701-23.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Dias Tingo Ferreira, Anselmo Conceição 

Soares, Deivid Alexander de Lima, Pedro Edinei Pires Batista, Izaurina dos 

Passos Araújo, João Pires de Souza, Luciene da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marionely araujo veigas - 

OAB:2684

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 227910Vistos, etc.A denúncia atende aos 

requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a exposição de fatos 

típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as circunstâncias em que a 

suposta infração penal foi cometida, a qualificação do acusado, a 

classificação do delito e o rol de testemunhas, sendo certo que da 

narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a presença de 

indícios suficientes de autoria do delito imputado ao acusado.Em resposta 

à acusação a defesa almeja a absolvição sumária dos acusados, sob o 

argumento de ausência de elemento do tipo pelo artigo 299 do CP, fase 

preparatória – iter criminis- artigo 171 do CP e princípio da consunção aos 

delitos imputados aos denunciado na exordial acusatória.É a síntese do 

necessário. (...) Contudo, as alegações dos acusados dependem de uma 

análise mais aprofundada dos elementos probatórios, por se confundir 

com o mérito da ação, incompatível com esta fase processual, e, por este 

motivo, somente serão analisadas no momento em que se for prolatar a 

sentença, após produzidas as provas em Juízo, sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa.Assim, pelas peças defensivas, 

verifica-se que carecem de dilação probatória por se tratarem do mérito da 

ação, razão pela qual a apreciação se mostra inoportuna neste momento 

processual, haja vista o princípio da busca da verdade real e “favor rei”, e 

considerando que não se encaixam nas hipóteses de absolvição sumária 

(CPP, art. 397).Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal 

nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva 

arguida e dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 11/07/2018 às 15h10min.Intimem-se o acusado, seu defensor e 

o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes 

necessários para realização do ato.Mirassol D’Oeste/MT, 23 de abril de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236787 Nr: 1135-75.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 236787 Vistos etc.Trata-se de executivo de pena em 

face de BRAZ SOTERO PEREIRA.Na data de 15.09.2017 realizou-se 

audiência admonitória, oportunidade em que foram estabelecidas novas 

condições para o regime extramuros, conforme fls. 82/83.Às fls. 180/181 

o Ministério Público noticiou o cometimento de fato criminoso por parte do 

recuperando, motivo pelo qual requereu a regressão cautelar de regime, 

bem como a designação de audiência de justificação(...) 2. Não há 

qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando ao regime fechado 

até a realização da audiência de justificação prevista no art. 118 da Lei de 

Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais não exige 

a instauração de procedimento administrativo para o reconhecimento de 

falta grave, bastando a realização da audiência de justificação, em cuja 

oportunidade sejam observados a ampla defesa e o contraditório. (Habeas 

Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da 

Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).Por fim, admitindo-se a suspensão 

cautelar do regime mais benéfico, vale destacar a doutrina de Guilherme 

de Souza Nucci: “(...) Dependendo do caso concreto, pode o juiz da 

execução penal suspender cautelarmente o regime mais benéfico (aberto 

ou semiaberto), inserindo o condenado em regime fechado. (...)”. (Leis 

penais e processuais penais comentadas. 5ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).Em face do exposto, determino a 
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regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do recuperando 

BRAZ SOTERO PEREIRA, do semiaberto para o fechado, devendo-se 

expedir imediato mandado de prisão.Designo audiência de justificação 

para o dia 08/05/2018, às 15h30min.Intimem-se o recuperando, seu 

defensor e o Ministério Público.Não havendo defensor constituído nos 

autos, intime-se a Defensoria Pública.Requisite-se o recuperando, o qual 

se encontra preso na Cadeia Pública desta Comarca.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 23 de abril de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248343 Nr: 2265-66.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander D. L. H. C. Fadini 

- OAB:7645 - MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 248343

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Greiton Vaz de 

Santana, nos moldes do acórdão às fls.168/175-verso.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226919 Nr: 205-91.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Processo/CI nº 226919

Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão do v. Acordão de fls. 229/232, que desproveu o 

recurso interposto pelo Ministério Público e absolveu o acusado, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações devidas.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 73346 Nr: 993-18.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleumar da Silva Arce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:, EDER RESINO JUNIOR - OAB:22198/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 73346

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de CLEUMAR DA SILVA ARCE.

Na data de 02 de junho de 2017 o recuperando progrediu de regime, 

oportunidade em que foram fixadas condições para o início do 

cumprimento da pena no regime semiaberto, bem como foi designada 

audiência admonitória, conforme fls. 316/317.

 Constatado que o recuperando não compareceu em audiência, sua 

regressão cautelar foi determinada, conforme fl. 330.

Mandado de prisão efetivado em 13.12.2017 (fl. 343).

Audiência de justificação à fl. 370.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

regime semiaberto, conforme fls. 373/373-v.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 374/377, pugnando pela 

regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando 

para o fechado, além da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nesse sentido, reza o art. 50, inciso V, da LEP, que comete falta grave o 

condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime 

extramuros, as condições impostas.

Pois bem, o recuperando descumpriu três das condições impostas para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo em vista que deixou de 

comparecer em audiência admonitória e mensalmente em Juízo, bem como 

alterou o endereço sem prévia comunicação nos autos.

Em audiência de justificação, o recuperando alegou que tinha 

conhecimento das condições impostas ao regime semiaberto, mas deixou 

de cumpri-las, vez que teve que cuidar de seus filhos, após o falecimento 

de sua esposa.

Nesse enquadramento, ainda que o recuperando alegue que o 

descumprimento das condições foi motivado pelo falecimento de sua 

esposa, não verifico como subsistente a justificativa apresentada, vez 

que não há nos autos qualquer documento que comprove suas alegações, 

além do que o apenado teve oportunidade de justificar sua ausência 

anteriormente, bem como informar seu novo endereço, já que tinha ciência 

de sua reprimenda e obrigações.

 Outrossim, consigno que o lapso temporal existente entre a progressão 

de regime, isto é, 02.06.2017 e a recaptura do penitente perfazem seis 

meses, o que demonstra evidente desídia com o cumprimento de sua 

pena, fato que não se coaduna com o objetivo basilar da execução penal, 

qual seja a reinserção social.

 Destarte, aplica-se o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal para o 

fim de regredir o regime de cumprimento da pena, para o fechado, em 

virtude da existência de elementos probatórios acerca do cometimento de 

falta grave pelo recuperando, porquanto permaneceu foragido por longos 

seis meses, demonstrando o descaso com a execução da pena.

 Dessa forma, a regressão do regime de cumprimento da pena se mostra 

adequada à finalidade da execução penal, haja vista que o recuperando 

evidenciou manifesta inaptidão para permanecer no regime semiaberto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense, in verbis:

 RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO CUMPRINDO 

PENA EM REGIME SEMIABERTO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 

ESTIPULADAS NA ADMONITÓRIA - FUGA - FALTA GRAVE 

CONFIGURADA - REGRESSÃO DETERMINADA - RECURSO IMPROVIDO. 

Não se adaptando ao regime mais benéfico e havendo cometido falta 

grave, a regressão do regime de cumprimento da pena é medida que se 

impõe ao reeducando. (AgExPe 426/2010, DES. JOSÉ LUIZ DE 

CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2010, 

Publicado no DJE 11/06/2010).

Sobre o tema, destaco a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “O 

objetivo principal da execução é a reeducação do preso, com vistas à sua 

ressocialização. Portanto, atitudes hostis a tal propósito comprometem o 

escopo da execução penal, autorizando a transferência do condenado do 

regime aberto a outro, mais severo. (...)”. (Leis penais e processuais 

penais comentadas. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 

p. 562).

Portanto, em razão do reconhecimento da falta grave e considerando os 

parâmetros do art. 57 e art. 127, ambos da LEP, em especial a renitência 

do condenado em cumprir as ordens inerentes à execução, vez que 

permaneceu seis meses em local incerto e não sabido, a perda dos dias 

remidos em um terço mostra-se adequada na espécie:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão desclassificatória – 

Inconformismo ministerial – Pleito de reconhecimento da falta – 

Necessidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem 

desrespeito – Inteligência do art. 50, VI c.c. o art. 39, II, ambos da Lei de 

Execução Penal – Regressão necessária, nos termos do art. 118, I, da 

LEP, se o caso – Nos casos em que a sentenciada pratica falta grave 

reinicia-se a contagem do prazo para fins de progressão do regime 

prisional e livramento condicional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 

127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 441, do STJ que não 

ostenta caráter vinculante – Precedente do STF – Perda dos dias remidos 
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na fração máxima permitida em Lei – Necessidade da perda de 1/3 dias 

remidos em razão da gravidade dos fatos. Recurso provido.

 (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000665-14.2017.8.26.0050; Relator 

(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro 

Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do 

Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO 

DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART. 127 

DA LEP. "A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da 

perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão 

'poderá' contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro 

poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do 

Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um 

terço) dos dias remidos" (STJ- AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da recaptura do apenado, segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO 

DE DATA-BASE APENAS PARA FINS DE NOVA PROGRESSÃO. 

POSSIBILIDADE. DATA DA RECAPTURA. PERDA DA REMIÇÃO. [...]2. A 

execução penal está sujeita à forma regressiva, transferindo-se o preso 

para o regime mais rigoroso quando do cometimento de falta grave. 

Inteligência do artigo 118 , I , da LEP . 3. A alteração da data-base, como 

decorrência da regressão do regime, em caso de fuga, deve ter como dies 

a quo a data da recaptura. A determinação da nova data inicial para 

contagem de benefícios deve apenas operar efeitos sobre a progressão 

de regime, não alcançando as demais futuras benesses concedidas ao 

apenado. 4. A decretação da perda dos dias remidos, como faculdade que 

é, deve ter dosimetria justificada nos termos do artigo 57 da LEP . Caso 

dos autos, houve suficiente motivação para a decretação da perda de 1/5 

dos dias remidos do reeducando. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo Nº 70058491887, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 29/05/2014). 

(Destaquei).

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

CLEUMAR DA SILVA ARCE, do semiaberto para o fechado, bem como 

decreto a perda de 1/3 dos dias remidos, conquistados até a data da falta 

grave, com espeque no art. 127 da Lei nº 7.210/84.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Elabore-se o cálculo de pena atualizado.

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257318 Nr: 617-17.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: igor christian adriano 

salgueiro - OAB:24525/0

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 257318Vistos, etc.A denúncia atende aos 

requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a exposição de fatos 

típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as circunstâncias em que a 

suposta infração penal foi cometida, a qualificação do acusado, a 

classificação do delito e o rol de testemunhas, sendo certo que da 

narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a presença de 

indícios suficientes de autoria do delito imputado ao acusado.Em resposta 

à acusação a defesa almeja a absolvição sumária do réu, sob o 

argumento de ausência de justa causa quanto ao delito imputado a 

denunciada na exordial acusatória.(...)Assim, pelas peças defensivas, 

verifica-se que carecem de dilação probatória por se tratarem do mérito da 

ação, razão pela qual a apreciação se mostra inoportuna neste momento 

processual, haja vista o princípio da busca da verdade real e “favor rei”, e 

considerando que não se encaixam nas hipóteses de absolvição sumária 

(CPP, art. 397).Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal 

nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva 

arguida e dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 29/05/2018, às 15h50min.Intimem-se o acusado, seu defensor e 

o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes 

necessários para realização do ato.Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258993 Nr: 1408-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Reis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 258993

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para ¬o dia 29/05/2018, às 14h50min.

Intimem-se o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256227 Nr: 147-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darian Aparecido Bezerra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará afastado entre os dias 10 e 

11.05.2018, devidamente autorizado pela Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

27/06/2018, às 17h20min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 203184 Nr: 769-07.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Maria de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará afastado entre os dias 10 e 

11.05.2018, devidamente autorizado pela Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

27/06/2018, às 16h30min.
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Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253555 Nr: 5014-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará afastado entre os dias 10 e 

11.05.2018, devidamente autorizado pela Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

27/06/2018, às 15h50min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239708 Nr: 2679-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará afastado entre os dias 10 e 

11.05.2018, devidamente autorizado pela Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

27/06/2018, às 15h10min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

No mais, recolha-se o eventual mandado expedido, ainda que não tenha 

sido cumprido.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250795 Nr: 3427-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Fernandes Bugari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará afastado entre os dias 10 e 

11.05.2018, devidamente autorizado pela Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

27/06/2018, às 14h50min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249418 Nr: 2794-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará afastado entre os dias 10 e 

11.05.2018, devidamente autorizado pela Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

27/06/2018, às 14h.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238862 Nr: 2193-16.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana de Cássia Botelho de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cibélia Maria Lente de 

Menezes - OAB:2.301-A, FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 238862

Vistos etc.

Nos termos previstos no artigo 50 do Código Penal, e em consonância com 

a cota ministerial de fl. 77, defiro o pedido de parcelamento da multa na 

forma requerida às fls. 76.

Intime-se o apenado para que inicie o pagamento das parcelas, informando 

que referida quantia será revertida ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso 

- FUNPEN/MT, conforme art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 498, de 

04 de julho de 2013, devendo proceder com o recolhimento mediante guia 

a ser retirada na escrivania deste Juízo.

 Após o referido recolhimento, o recuperando deverá tirar uma cópia do 

comprovante de pagamento e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 de cada mês.

Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa, nos termos do art. 

51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as 

normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado.

 Com o adimplemento da multa ou expedida certidão da dívida ativa, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238077 Nr: 1803-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson José de Paulo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485

 intimar o advogado do reu que foi expedida cartas precatorias para 

Seabra- BA, para inquirir Sergio de Arruda Costa Macedo; tocantins-TO 

para inquirir Josean Severo de Araujo; para Comarca de Poconé-MT, 

testemunha Edio Carlos Marcal e para comarca de Cuiabá- MT, testemunha 

Elismar Guimaraes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 101931 Nr: 758-17.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Silva Freitas Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 101931Vistos etc.Trata-se de pedido elaborado pela 

defesa, requerendo, em síntese, a concessão do livramento condicional 

ao recuperando, ante o preenchimentos dos requisitos objetivos e 

subjetivos necessários para seu deferimento.O Ministério Público, por sua 

vez, retorquiu o pleito defensivo, alegando que o apenado não preencheu 

o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional.

(...) 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, 

devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se 

averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 4. Na hipótese, o pedido de 

livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com 

fundamento no histórico carcerário conturbado do apenado, 

especialmente diante do cometimento de diversas faltas disciplinares, 

sendo algumas delas, inclusive, por atrasos nos retornos das saídas 

temporárias. Evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada para 

indeferir a benesse, não há que se falar em flagrante ilegalidade que 

justifique a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 387.978/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 

julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017). (Destaquei).Deste modo, face à 

conturbada vida prisional do recuperando, verifico que este não preenche 

o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, razão 

pela qual indefiro o pedido da defesa.Outrossim, à míngua de impugnação 

pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo de pena de fls. 283, não 

se constatando qualquer irregularidade no mesmo, homologo-o para seus 

devidos fins.Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do 

cálculo, com posterior certificação nos autos.Após, aguarde-se o 

cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data prevista para 

progressão de regime.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233057 Nr: 3636-36.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSEBIO SOLANO VEGA - 

OAB:18155-A

 Processo/CI nº 233057

Vistos, etc.

Ciente dos documentos juntados pelo recuperando às fls.203/206, 

aguarde-se o cumprimento da pena, voltando-me conclusos para 

progressão de regime do reeducando.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 177697 Nr: 607-46.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Francisco dos Santos, Valdinei 

Francisco, Sebastião Pereira Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Processo/CI nº 177697

Vistos, etc.

 Vistas ao Ministério Público para manifestação referente aos pedidos de 

restituição de objetos postulados às fls. 364/365.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 24 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 22/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o usufruto de 30 (trinta) dias de férias pela Gestora 

Judiciária da 2ª Vara, Sra. Ruth Marta Serra Nasser Paquer, analista 

judiciário matrícula 7464, no período de 07/05/2018 a 05/06/2018;

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR a servidora CRISTIANY RIBEIRO ROSA ROSE, analista 

judiciário matrícula 11693, para exercer a função de Gestora Judiciária 

perante a Secretaria da 2ª Vara do Fórum da Comarca de Nova Mutum, em 

substituição a titular, no período de 07/05/2018 a 05/06/2018.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 26 de abril de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. S. (AUTOR)

K. D. S. S. (AUTOR)

K. D. S. S. (AUTOR)

J. J. D. S. S. (AUTOR)

J. D. S. S. (AUTOR)

EDNEIDE ERNESTINA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Defiro a gratuidade da justiça, conforme artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte Requerida para que, querendo, 

responda a presente ação, no prazo legal. Consigne-se que, não sendo 

contesta a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora (CPC art. 344). Após, intime-se a parte 

Autora para, no prazo legal, apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de abril de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105854 Nr: 3766-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Alberti - OAB:MT 4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931

 Vistos, etc.

Considerando o delineado na decisão à fl. 248/250, proferida pelo Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, determino a devolução da 

presente carta precatória nos moldes delineados às fls. 248/250, com as 

nossas homenagens, promovendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se, expedindo 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74179 Nr: 2702-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos etc. Decreto a revelia do réu, na forma do art. 367, do CPP. 

Determino a juntada do substabelecimento no prazo de 05 dias. 

Aguarde-se o retorno das missivas expedidas às fl. 168/172. Após, 

abra-se vista ao Ministério Público e à defesa para alegações finais, em 5 

dias, vindo-me conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74179 Nr: 2702-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos, etc. Defiro prazo de 05 dias para a juntada do substabelecimento. 

Abram-se vista dos autos ao Ministério Público para informar o endereço 

das testemunhas faltantes em 10 (dias), revogo a multa arbitrada, acato a 

justificativa do advogado, do mesmo modo revogo a revelia, ante o 

comparecimento espontâneo do réu. Designo audiência para oitiva das 

testemunhas faltantes para o dia 19 de julho de 2016. Saem as partes 

intimadas. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74179 Nr: 2702-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49482 Nr: 566-19.2011.811.0086

 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: Carmem Lúcia Rodrigues Cavalcanti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Gomes Prudencio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane de Oliveira - OAB:MT 

23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Sonegados c.c. Pedidos Cumulados de Gratuidade 

da Justiça e Tutela de Urgência ajuizada por Carmem Lúcia Rodrigues 

Cavalcanti, em desfavor de Vivaldo Gomes Prudêncio.

 Às fls. 144 dos autos a parte Autora postulou pela desistência da ação, 

pugnando, portanto, pela extinção do feito.

 Nestes termos, tendo em vista que o demandado fora citado nos autos via 

edital, encontrando-se este em local incerto e não sabido, tenho como 

prejudicada sua intimação para manifestar anuência com o pleito retro.

 Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência requerida às fl. 144, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Por consequência, DETERMINO que sejam retiradas as restrições sobre os 

veículos as quais foram realizadas Via Renajud (fls. 122/128) e mediante 

averbação pelo Detran (fls. 130/135), devendo ser expedido ofício ao 

Detran para que proceda as baixas necessárias com relação as 

restrições advindas deste processo. Com o ofício encaminhem-se cópias 

de fls. 130/135.

 De mais a mais, desde já DEFIRO eventual pedido de desentranhamento 

dos documentos que instruem a inicial, devendo ser substituídos por 

cópias, com a certificação necessária.

 Sem custas e honorários, mormente ante a concessão da gratuidade da 

justiça à parte Autora (fls. 83).

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79414 Nr: 2613-58.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Regina Medeiros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Autonômo de Água e Esgoto de Nova 

Mutum (SAAE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Ordinária para 

Revisão de Débito c.c. Pedidos de Consignação em Pagamento, 

Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela ajuizada por Tânia 

Regina Medeiros da Silva, em desfavor de SAAE – Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Por consequência REVOGO a medida 

liminarmente deferida nos autos (fls. 28/30), ressaltando-se, porém, o não 

cabimento do corte no fornecimento de água e negativação do nome da 

demandante em razão do débito referente ao mês impugnado nestes autos 

(04/2014), mormente pelo depósito do pagamento em juízo, o qual deverá 

ser liberado em favor da parte ré após o trânsito em julgado da presente 

decisão. Condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em favor da parte 
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Requerida, com fulcro no art. 85, parágrafo 8º do Código de Processo 

Civil, bem como eventuais custas remanescentes, porém suspendo a sua 

executividade ante ao deferimento da gratuidade da justiça. Transitada em 

julgado, arquivem-se, observando as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77867 Nr: 1350-88.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazonas Soares de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a 

conceder o benefício previdenciário auxílio-doença, ao requerente 

Amazonas Soares de Jesus, filho de Robertina de Oliveira Rodrigues, CPF 

n. 581.498.999-87, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.O Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS deverá apurar os atrasados vencidos desde o 

indeferimento do benefício, até a DIP, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado 

pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 

267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião da execução 

do julgado.No cálculo dos valores atrasados, deverão ser deduzidas as 

eventuais prestações de benefício já recebidas pela parte autora.Oficie-se 

ao INSS para a implantação do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. 

Nos termos do Provimento 20/08-CGJ, faço constar da presente decisão 

os seguintes tópicos:Benefício de Auxílio Doença:1.Nome do segurado: 

Amazonas Soares de Jesus 2.Número do benefício : 

129582324943.Benefício concedido: Auxílio-doença4.Data do início do 

benefício – DIB: 01/04/2014 (fls. 22)5.Renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS6. Data do início do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias após a 

intimação do INSS da presente sentença.Ressalto que o benefício não 

poderá ser cessado enquanto não for realizada nova perícia pelo INSS ou 

enquanto constatada a incapacidade para o labor.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.Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais.Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, §3° do Código de Processo Civil. Às providências. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52012 Nr: 3029-31.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Moreria da Cunha & Cia Ltda., Silvanides 

Moreira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.Trata-se de Ação Monitória proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte – 

Sicredi Centro Norte em desfavor de S. Moreira da Cunha & Cia Ltda e 

Silvanides Moreira da Cunha.Decisão inicial à fl. 85, recebendo a exordial e 

determinando a citação da parte Requerida.Tentada a citação pessoal da 

parte Requerida, esta restou infrutífera, vide fl. 88, oportunidade em que 

parte Autora postulou pela sua citação por edital, cujo deferimento aportou 

aos autos à fl. 91. À fl. 96, fora nomeada a Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa da parte Requerida citada por edital.Embargos 

Monitórios às fls. 98/100.Vieram-me os autos conclusos.É o breve 

relatório. Decido.Pois bem.No que concerne a tese exposta nos Embargos 

Monitórios às fls. 98/100, em que pese à previsão de maneira expressa da 

possibilidade de citação por edital, a mesma só deve ocorrer quando 

esgotados todos os meios de localização da parte Requerida, como 

medida de assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme 

previsão expressa na Constituição Federal, nos termos do art. 5°, inciso 

LV.Nesta seara, importante é a lição do Doutrinador Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves, que assim dispõe:“O juiz só deferirá a citação por edital 

quando o réu tenha sido provocado, sem êxito, em todos os endereços 

constantes dos autos, e quando houverem sido esgotadas as 

possibilidades de localizá-lo.” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rio. Direito 

Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011, p.313).Isto 

posto, ACOLHO os Embargos Monitórios apresentados às fls. 98/100 dos 

autos, pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial dos 

Requeridos S. Moreira da Cunha & Cia Ltda e Silvanides Moreira da 

Cunha.Desta feita, considerando que deve ser priorizada a citação 

pessoal, procedo com a pesquisa de endereço da parte Requerida 

Sistemas Informatizados.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80224 Nr: 3375-74.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDdO, DDdO, NDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Santos Malhado - 

OAB:15140, Bruno De Melo Miotto - OAB:19512/O, Joao Gabriel Silva 

Tirapelle - OAB:10455, Lucas Giovanni Bezerra - OAB:23025/O, 

Ricardo Gomes de Almeida - OAB:MT 5.985, Stephanie Raquel de 

Castro - OAB:MT / 90.956 B, Thamires Hohenberger Mafissoni - 

OAB:MT 18783

 Vistos em correição, etc.

Considerando o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1008235-63.2017.8.11.0000, vide documentos às fls. 261/267, intimem-se 

as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente, 

apresentem as pertinentes razões finais escritas, iniciando-se pela parte 

Requerente, a teor do art. 364, § 2°, do Código de Processo Civil.

Por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44783 Nr: 196-74.2010.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Rosa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Eventuais custas finais pela parte 

Autora, sem honorários.Transitada em julgado, arquive-se, observando as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78351 Nr: 5681020148110045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Dos Santos Angeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliziane Koch - OAB:MT 6167-B, 

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:287251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito formulado pela parte Autora à fl. 245, no tocante a oitiva da 
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Testemunha Henrique Cardozo Cesar.

Após, com o aporte aos autos da oitiva da Testemunha Henrique Cardozo 

Cesar, dê-se fiel cumprimento ao determinando na decisão à fl. 214.

Por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24101 Nr: 425-44.2004.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Sebastião Amancio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória proposta pelo 

Banco do Brasil S.A. em desfavor de Adalto Sebastião Amâncio, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:REJEITAR os Embargos Monitórios às fls. 93/99, a teor do art. 708, § 8°, 

do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o 

título executivo judicial;CONVERTER, em razão do disposto no Código de 

Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, alterem-se, pois, 

a capa dos autos e o Sistema Apolo.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de 

Processo Civil, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, 

§ 3°, do Manual de Processo Civil, ante o deferimento dos benefícios da 

gratuidade judiciária por ocasião desta.Assim, prossiga-se, no mesmo 

mandado, na forma prevista no art. 701, § 8°, do Código de Processo Civil, 

quando, então, a parte Exequente deverá acostar aos autos 

demonstrativo de débito atualizado.Com o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112414 Nr: 7240-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Damasceno Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por Lote Fácil 

Incorporadora e Construtora Ltda, em desfavor de Valdevino Damasceno 

Gomes.

 De proêmio, DETERMINO o desentranhamento da contra-fé, a qual foi 

equivocadamente encartada nos autos.

 No que concerne a tutela acautelatória requerida no item “a” do pleito à fl. 

07, tenho pelo deferimento, uma vez que a simples averbação na matrícula 

dispondo sobre a existência da ação apresenta caráter preventivo 

(acautelatório), e que no caso, não é capaz de trazer sérios danos à parte 

Requerida.

Desta forma, DEFIRO o pedido constante no item “a” do pleito às fls. 07, 

devendo a Secretaria Judicial providenciar o seu cumprimento nos termos 

ali delineados.

De mais a mais, na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte Executada através de advogado, ou pessoalmente, 

caso ausente nos autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71678 Nr: 190-62.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norival Pedro Bianchezzi, Nilton Jose 

Bianchezzi, Lirio João Bianchezzi, Liane Albina Giacomoni Bianchezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista que não foi procedida a citação do Executado Nilton José 

Bianchezzi, postergo a análise do pleito de fls. 131.

De mais a mais, no que tange aos pedidos formulados às fls. 132, 

considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, DEFIRO apenas 

o pedido de pesquisa do endereço do Executado via Sistemas 

Informatizados (Infojud/Bacenjud), visto que as demais diligências 

consubstanciam-se em dever da parte.

 Deste modo, DETERMINO a consulta de endereço do Executado Nilton 

José Bianchezzi junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daqueles constantes nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada pessoalmente, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109715 Nr: 5810-16.2017.811.0086

 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: Cleiton Martinelli Taborda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retífica de Motores ALPHA

 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, 

conforme extratos de consultas via Sistemas Informatizados.

Ante ao caráter sigiloso do resultado da consulta (Imposto de Renda), 

determino que proceda a Secretaria Judicial com o seu desentranhamento 

e arquivo em pasta própria.

 De mais a mais, sendo evidente que se mostra capaz de recolher às 

custas necessárias ao recebimento e processamento de sua pretensão, 

INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da exordial.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75339 Nr: 3893-98.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Topázio S. A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda, Mario Raul Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Di Giorgio Beck - 

OAB:RS 44.311, MARIO KESSLER DA SILVA NETO - OAB:43187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido às fls. 51. Cumpra-se conforme solicitado.

 Defiro, ainda, a substituição processual requerida às fls. 52/52v. 

Proceda-se as devidas alterações no Sistema Apolo para regularizar o 

polo ativo e representação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75115 Nr: 3671-33.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique Bilar Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, 

determino a consulta de endereço do Requerido João Henrique Bilar 

Rodrigues junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte ré 

pessoalmente, nos termos do disposto na decisão inicial.

Contudo, caso reste infrutífera a tentativa de localizar novo endereço ou a 

tentativa de citação pessoal, desde já, ante ao princípio da celeridade e 

economia processual, tenho pela validade da citação por edital realizada 

nos autos.

De mais a mais, caso prevaleça a citação via edital, ante a eventual 

impossibilidade de citação pessoal, desde logo NOMEIO a Defensoria 

Pública como curadora especial, determinando que seja esta intimada para 

apresentar a manifestação pertinente ao caso em defesa do Requerido.

 Ademais, neste caso, assim que aportando aos autos a manifestação, 

intime-se a parte Requerente para que, querendo, se manifeste no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.

Em seguida, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81712 Nr: 4459-13.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Graziela Alves Nogueira Conceição - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo (ML 

GOMES) - OAB:MT 8794-B, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:MT 17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Requerida junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31713 Nr: 1317-79.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selson Kussler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martim Rogerio Claas, Ediberto Class, Leni 

Adolfo Class, Olévio Brancalione

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:OAB/MT 8.535, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Eder 

Pereira de Assis - OAB:MT 8.066, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147, Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos.

Primeiramente, defiro o pedido de vistas dos autos formulado pelo 

Advogado às fls.428/429.

Ademais, defiro requerimento de item (B), concedendo prazo de 15 

(quinze) dias para juntada da procuração original.

 Após a devolução dos autos retornem estes conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92272 Nr: 1356-27.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdM, LLAdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 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.: 101130 Nr: 880-52.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudimar Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 27.

Proceda-se à inclusão de restrição via sistema Renajud, tendo em vista 

que fora deferida a liminar para busca e apreensão do bem às fls. 19/20.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80079 Nr: 3233-70.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdP, CMFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 
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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.: 105850 Nr: 3764-54.2017.811.0086

 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: Antoninha Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339

 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.: 114275 Nr: 879-33.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEONICE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91997 Nr: 1189-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Mutuense Artistica e Recreativa - S 

O M A R, Associação de Criadores de Nova Mutum - ACRIMUTUM, 

Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrick Alves Costa - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Küster Andriata - 

OAB:MT 15.998A, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - 

OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo para o Município de 

Nova Mutum apresentar Contestação, 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, querendo, apresentar Impugnação às 

Contestações de fls. 547/567 e 568/589 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92555 Nr: 1554-64.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50048 Nr: 1118-81.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antoninha Nelina Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Brites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 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.: 52692 Nr: 234-18.2012.811.0086

 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: Devair da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Gustavo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 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.: 31353 Nr: 978-23.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M, JdMeS(M, EFdM(, JdMeS(M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCAeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Cristina dos Santos 

Krieser - OAB:23.166, LARISSA INA GRAMKOW - OAB:8196 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intimem-se as exequentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 4299 Nr: 78-26.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Martinelli, Aron Neiverth, Ilário Dalcir 

Seibel

 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, DIEGO MORAES DA SILVA - OAB:22685/O, Fernando 

Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, Francisco de Paula de Pinho 

- OAB:MT 13.782-B, Romilson Alexandre da Silva - 

OAB:22661-O/OAB-MT, Waldocir Stefeni - OAB:3553 - B/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32587 Nr: 2079-95.2006.811.0086

 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: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS Cobrança Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Marcos Daniel Roggia - OAB:64641/RS

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido de fl. 228, visto que, conforme decisão de fl. 

214, não houve nos autos a desconsideração da personalidade jurídica, o 

que impossibilita o bloqueio de bens em nome do sócio da empresa 

executada.

 Assim, proceda-se à busca de bens somente em nome da executada SS 

Cobranças Ltda - Me, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o 

CNPJ desta.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Por fim, retifique-se na capa dos autos a alteração do procedimento, qual 

seja, cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46379 Nr: 1798-03.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clinica São Lucas S/S Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Christina Clinica de Ginecologia e 

Obstetricia, Anna Christina Bezerra Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 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.: 44282 Nr: 3667-35.2009.811.0086

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 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.: 97134 Nr: 4535-66.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugeniusz Dziachan, Boleslau Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 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.: 73402 Nr: 1923-63.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Montgomery Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 96.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ deste.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95402 Nr: 3307-56.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cezar Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 14 de Junho 

de 2018, às 19:00 horas, no local indicado às fls. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100928 Nr: 768-83.2017.811.0086

 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: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda - Unicred Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 
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ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/ 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:MT 9.247, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço da requerida, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51177 Nr: 2212-64.2011.811.0086

 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: Pedro Valdir Klauck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Terezinha de Souza, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiciqueli de Oliveira Grisoste 

Figueiredo - OAB:13325/MT, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 14 de Junho 

de 2018, às 20:30 horas, no local indicado às fls. 445.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81899 Nr: 53-12.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73688 Nr: 2206-86.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borsatti & Cia Ltda - EPP, Edson Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de oficio à justiça federal para consulta das 

três ultimas declarações de imposto de renda do executado.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47612 Nr: 3036-57.2010.811.0086

 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: Nelson Aparecido Barrionuevo, Elizabeth Amabile e 

Outro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião José Martins Costa Velho, Adriana 

Zamboni Velho, Valdemir Rodrigues de Brito, Marinês Cossetin de Brito, 

Valdinei Rodrigues de Brito, Marilene Dalla Libera de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rodrigues Carvalho 

- OAB:8.710-MT-E, Anderson Rodrigues Carvalho - OAB:MT 17.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 156v, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29251 Nr: 2005-75.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Aparecido Gomes de Almeida, Ricardo 

Gomes de Almeida, Christian Eduardo Gomes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Doroti de Oliveira Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15370, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO 

- OAB:15074, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:MT 5.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de oficio à justiça federal para consulta das 

três ultimas declarações de imposto de renda do executado.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 
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em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94259 Nr: 2581-82.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de oficio à justiça federal para consulta das 

três ultimas declarações de imposto de renda do executado.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73688 Nr: 2206-86.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borsatti & Cia Ltda - EPP, Edson Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que se manifeste sobre as informações oriundas da Receita Federal, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50956 Nr: 1999-58.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cal Construtora e Incorporadora Ltda, Verner 

Skura, Perla Ribeiro Rodrigues Skura, Lauro Skura, Claudete Skura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação de fls. 

130, 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.: 78621 Nr: 1893-91.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Eloiza Cristina Castelan, Marlon 

Cristiano Buss, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 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.: 102276 Nr: 1623-62.2017.811.0086

 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: Felisberto de Souza Braga, Elda Lopes da Silva Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cia Verde Logística, Generali Brasil Seguros 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a citação às fls. 60/61, 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000209-12.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ DIVINO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Referente a matéria disposta nos autos, necessário 

salientar a decisão proferida pelo Presidente do E.TJMT, nos autos do 

Processo n. 53157/2015, datada de 05/04/2017, que determinou a 

suspensão das decisões precárias (liminares) em que se discute a 

legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no Estado de Mato 

Grosso, em razão da existência Recurso Especial 1163020-RS, que 

tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, discutindo a legalidade da 

cobrança de ICMS nas referidas tarifas, e, considerando que o art. 489, § 

1º, VI, do Código de Processo Civil, exige, sob pena de ausência de 

fundamentação na sentença, a observância dos precedentes dos 

tribunais. Desta forma, DETERMINO a suspensão dos autos até o deslinde 

da controvérsia junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 12 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA BARROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000198-80.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: OSMARINA BARROSO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Referente a matéria disposta nos autos, 

necessário salientar a decisão proferida pelo Presidente do E.TJMT, nos 

autos do Processo n. 53157/2015, datada de 05/04/2017, que determinou 

a suspensão das decisões precárias (liminares) em que se discute a 

legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no Estado de Mato 

Grosso, em razão da existência Recurso Especial 1163020-RS, que 

tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, discutindo a legalidade da 

cobrança de ICMS nas referidas tarifas, e, considerando que o art. 489, § 

1º, VI, do Código de Processo Civil, exige, sob pena de ausência de 

fundamentação na sentença, a observância dos precedentes dos 

tribunais. Desta forma, DETERMINO a suspensão dos autos até o deslinde 

da controvérsia junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-75.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO STRUJAK SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000166-75.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PEDRO STRUJAK SOBRINHO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Referente a matéria disposta nos autos, 

necessário salientar a decisão proferida pelo Presidente do E.TJMT, nos 

autos do Processo n. 53157/2015, datada de 05/04/2017, que determinou 

a suspensão das decisões precárias (liminares) em que se discute a 

legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no Estado de Mato 

Grosso, em razão da existência Recurso Especial 1163020-RS, que 

tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, discutindo a legalidade da 

cobrança de ICMS nas referidas tarifas, e, considerando que o art. 489, § 

1º, VI, do Código de Processo Civil, exige, sob pena de ausência de 

fundamentação na sentença, a observância dos precedentes dos 

tribunais. Desta forma, DETERMINO a suspensão dos autos até o deslinde 

da controvérsia junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO AZARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000194-43.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE ANTONIO AZARIAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Referente a matéria disposta nos autos, necessário 

salientar a decisão proferida pelo Presidente do E.TJMT, nos autos do 

Processo n. 53157/2015, datada de 05/04/2017, que determinou a 

suspensão das decisões precárias (liminares) em que se discute a 

legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no Estado de Mato 

Grosso, em razão da existência Recurso Especial 1163020-RS, que 

tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, discutindo a legalidade da 

cobrança de ICMS nas referidas tarifas, e, considerando que o art. 489, § 

1º, VI, do Código de Processo Civil, exige, sob pena de ausência de 

fundamentação na sentença, a observância dos precedentes dos 

tribunais. Desta forma, DETERMINO a suspensão dos autos até o deslinde 

da controvérsia junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DOILHO WONS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010364-52.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDIR DOILHO WONS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Referente a matéria disposta nos autos, necessário 

salientar a decisão proferida pelo Presidente do E.TJMT, nos autos do 

Processo n. 53157/2015, datada de 05/04/2017, que determinou a 

suspensão das decisões precárias (liminares) em que se discute a 

legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no Estado de Mato 

Grosso, em razão da existência Recurso Especial 1163020-RS, que 

tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, discutindo a legalidade da 

cobrança de ICMS nas referidas tarifas, e, considerando que o art. 489, § 

1º, VI, do Código de Processo Civil, exige, sob pena de ausência de 

fundamentação na sentença, a observância dos precedentes dos 

tribunais. Desta forma, DETERMINO a suspensão dos autos até o deslinde 

da controvérsia junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PARMIGIANI BRANDELERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010362-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IZABEL PARMIGIANI BRANDELERO REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Referente a matéria disposta nos autos, 

necessário salientar a decisão proferida pelo Presidente do E.TJMT, nos 

autos do Processo n. 53157/2015, datada de 05/04/2017, que determinou 

a suspensão das decisões precárias (liminares) em que se discute a 

legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no Estado de Mato 

Grosso, em razão da existência Recurso Especial 1163020-RS, que 

tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, discutindo a legalidade da 

cobrança de ICMS nas referidas tarifas, e, considerando que o art. 489, § 

1º, VI, do Código de Processo Civil, exige, sob pena de ausência de 

fundamentação na sentença, a observância dos precedentes dos 

tribunais. Desta forma, DETERMINO a suspensão dos autos até o deslinde 

da controvérsia junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010551-94.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANDRE ZILIO (EXEQUENTE)

JARLIS JOAO ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 

S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Dados do Processo: Processo: 

8010551-94.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 20.756,90 Espécie/Assunto: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Audiência: EXEQUENTE: JARLIS 

JOAO ZILIO, JAIR ANDRE ZILIO Advogado do(a) EXEQUENTE: 

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA - MT0014329A Advogado do(a) 

EXEQUENTE: ALESSANDRA NEVES DE SOUSA - MT0014329A Nome: 

JARLIS JOAO ZILIO Endereço: Rua DAS AMÊNDOAS, 684-W, 

RESIDENCIAL TOPÁZIO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: JAIR 

ANDRE ZILIO Endereço: Rua DAS AMÊNDOAS, 684, W, RESIDENCIAL 

TOPÁZIO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Advogado do(a) EXECUTADO: ANDRE 

VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ - RJ0201080A Nome: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Endereço: Rodovia ANHANGUERA, KM 37, 

GALPAO 07 CONJUNTO 01, JORDANESIA, CAJAMAR - SP - CEP: 

07750-000 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que efetue o CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), conforme Art. 523, §1º do NCPC. 

DECISÃO/DESPACHO: Em anexo. Nova Mutum - MT, 27 de abril de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TOMAZIA MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000420-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA TOMAZIA MALAQUIAS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0021500A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LAZZARETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010278-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GERALDO LUIZ DOS SANTOS REQUERIDO: CELSO 

LAZZARETTI Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento 

para a data do dia 21.06.2018 às 16h. Saem intimados da presente as 

partes e seus Advogados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2018 CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TOMAZIA MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000419-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA TOMAZIA MALAQUIAS REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TOMAZIA MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000421-33.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA TOMAZIA MALAQUIAS REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Recebo a 

inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da 

Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 
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determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86089 Nr: 2591-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO PANERARE, Luiz Fernando Panerare - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Autonômo de Água e Esgoto de Nova 

Mutum (SAAE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milene Arissava - OAB: MT 

16.851

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Indenização 

por Danos Morais e outros pedidos proposta por Luiz Fernando Panerare 

– ME, em desfavor de SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando 

extinto o processo com resolução do mérito, para fins de: CONDENAR a 

parte Reclamada a pagar a Reclamante a importância de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC 

a contar desta data. CONFIRMAR a medida liminarmente deferida nos 

presentes autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.Após o trânsito em julgado 

desta sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS DA SILVA 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Dados do Processo: Processo: 1000281-62.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.289,56 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

18/07/2018 Hora: 14:40 REQUERENTE: LEONIDAS DA SILVA SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 27 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA CRUZ (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000286-84.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 37.480,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

18/07/2018 Hora: 17:00 REQUERENTE: JULIANO DA SILVA CRUZ 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE 

DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 
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citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 27 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ 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: 1000316-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DIAS DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000316-56.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEONICE DIAS DE AVILA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. De proêmio, no tocante ao Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1000246-54.2017.811.9005 interposto pela parte 

Requerente, a teor do art. 1.018, § 1°, do Código de Processo Civil, 

mantenho a decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram. Ademais, dê-se fiel cumprimento à decisão disposta no id. 

9071148 na data de 31.07.2017. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 13 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TOMAZIA MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000419-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA TOMAZIA MALAQUIAS REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TOMAZIA MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000420-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA TOMAZIA MALAQUIAS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 
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trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TOMAZIA MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000421-33.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA TOMAZIA MALAQUIAS REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Recebo a 

inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da 

Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 366 de 573



providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116648 Nr: 2168-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Ao contrário, a possibilidade de comprovar o alegado é extremamente 

fácil.Posto isso, por não vislumbrar prova suficiente do alegado 

descumprimento, e nem da cautelaridade capaz de justificar a decretação 

da medida extrema em bases tão superficiais, ao menos por ora, indefiro o 

pedido, sem prejuízo de reapreciação caso a requerente junte novas 

provas ou informações aos autos.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116238 Nr: 1955-92.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 (...) Posto isto, DEFIRO o pedido de medida cautelar de produção 

antecipada de provas formulada pelo Ministério Público, designando o dia 

23 de maio de 2018, às 13h30min., 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 a 

Requerida, para que no prazo de 05 (cinco) dias constitua advogado nos 

autos, caso tenha condições para fazê-lo, o qual, querendo, poderá 

apresentar eventuais questionamentos até a data da audiência que serão 

submetidos à psicóloga que intermediará o depoimento especial, sem 

prejuízo de que venha a fazer outros no momento da colheita da oitiva. 

Caso transcorra in albis o prazo supramencionado, ou caso a Requerida 

desde logo informe que deseja ser representada pela Defensoria Pública, 

fica desde já nomeado o Defensor Público desta Comarca para 

representa-la.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109541 Nr: 5711-46.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremar Luiz Ignacio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ISTO POSTO, hei por bem julgar procedente a denúncia, para, em juízo 

provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o acusado, IREMAR 

LUIZ IGNACIO COSTA, vulgo “Toro”, como incurso nas penas dos artigos 

121, § 2º, inciso II e IV, do CP, determinando, via de conseqüência, que ele 

seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca.Encerrada a instrução, e diante das provas produzidas nos 

autos, tenho que os motivos que outrora ensejaram a decretação da 

prisão preventiva do acusado não subsistem. A divergência entre as 

versões da dinâmica dos fatos afastam a repercussão social que indicava 

que prisão fosse imprescindível para a garantia da ordem pública. Além 

disso, o acusado é primário, mantém residência fixa e ocupação lícita no 

distrito da culpa, pelo que não vislumbro mais a necessidade da medida 

extrema, seja para a garantia da ordem pública, seja para aplicação da lei 

penal, seja para a conveniência da instrução, que me parecem que 

permaneceriam suficientemente resguardadas por medidas cautelares 

alternativas à prisão.Por todo o exposto, REVOGO a prisão preventiva do 

réu Iremar Luiz Ignacio Costa, vulgo “Toro”, substituindo-a pelas seguintes 

medidas cautelares alternativas:1)Manter o juízo informado quanto a 

qualquer mudança de endereço;2)Não se ausentar da Comarca, por mais 

de 30 (trinta) dias, sem prévia autorização do Juízo;3)Não manter contato 

com nenhuma das testemunhas do processo, com exceção, obviamente 

de sua esposa, que é informante, visto que ainda podem vir a ser 

arroladas para serem inquiridas em plenário;Expeça-se alvará de soltura 

para que o réu seja colocado imediatamente em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso.Intimem-se, na forma prevista pelo artigo 420 do 

CPP.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao nobre representante do 

Ministério Público, para os fins do disposto no art. 422 do Código de 

Processo Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74179 Nr: 2702-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente as "ALEGAÇÕES 

FINAIS", no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116636 Nr: 2159-39.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Maximo de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 09 de 

maio de 2018, às 15h30min.

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.: 108392 Nr: 5152-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdN, TRFdSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, João Ricardo Sartori dos Santos - 

OAB:MT 17.714

 Vistos.

Consta dos autos, recurso de apelação interposto pelo Ministério Público à 

fl. 335, contudo, deixou de apresentar as razões do recurso.

 Desta feita, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para que 

apresente as razões recursais e, em seguida, à Defesa para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo legal.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76574 Nr: 204-12.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

 Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão de fl. 114, conforme certificado à fl. 118, cumpra-se 

integralmente a decisão colegiada.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88415 Nr: 4044-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Bilibio, Jaderson Hortêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 12758, Paulo de 

Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, Rafael Wasnieski - OAB:MT 

15.469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia dia 01 de abril de 2019, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79571 Nr: 2714-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Matheus Fontana Suligo, Daniela Costa 

Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 

8188-B

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo e declaro 

extinta a punibilidade dos denunciados Felipe Matheus Fontana Suligo e 

Daniela Costa Alves Moreira, qualificado nos autos, em reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime previsto no 

artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Inteligência do artigo 107, inciso IV, 

1.ª figura, e artigo 30 da Lei n.º 11.343/06.P. R. Intimem-se, observando-se 

a desnecessidade de intimação pessoal dos acusados, bastando a de seu 

defensor constituído, conforme determina o artigo 1387 da 

CNGC.Ademais, em relação aos demais crimes (artigo 12 e artigo 16, 

ambos da Lei n.º 10.826/03), defiro o requerido pelo Ministério Público à fl. 

115v.º, devendo-se expedir mandados de citação nos endereços 

informados, bem como expedir carta precatória.Cumpra-se.Certificado o 

lapso preclusivo recursal, anote-se, baixe-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110242 Nr: 6069-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena de Souza Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE VIANA 

- OAB:17947/B

 Na sequência, a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

O pleito de prescrição da defesa não prospera, já que entre os marcos 

interruptivos da prescrição, não transcorreu o prazo de 08 (oito) anos em 

que prescreve a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses pela qual foi 

condenada.

 De igual forma, não transcorreu esse prazo desde o trânsito em julgado 

da sentença.

Posto isto, indefiro o pedido de fls; 28/36.

Considerando que a recuperanda informa estar residindo na Comarca de 

Balneário Camboriú, defiro o pedido da defesa, e declino da competência 

deste Juízo em favor da VEP de Balneário Camboriú/SC.

Remetam-se os autos ao referido juízo, com as homenagens de estilo, 

para que a recuperanda dê início ao cumprimento da pena.

Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza que se encerrasse o 

presente, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Do 

que, para constar eu, Laize Kelly Canavarros da Silva, que o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49532 Nr: 612-08.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jesus de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:MT 20.055, Lucimar Rodrigues de Freitas Valerio - 

OAB:MT 18.267

 Após a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão:

 “Vistos.

Redesigno audiência para oitiva da Testemunha Maximiliano Ferreira da 

Silva, para o dia 30 de maio de 2018 às 14h45min.

 Saem os presentes devidamente intimados.

Requisite-se novamente o policial.

 Expeça-se carta precatória com a finalidade de interrogatório do réu, para 

comarca de Lucas do Rio Verde, onde poderá ser intimado no endereço 

supra.

Cumpra-se.”

 Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza que se encerrasse o 

presente, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Do 

que, para constar eu, Laize Kelly Canavarros da Silva, que o digitei.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 12/2018

A Doutora Luciene Kelly Marciano Roos, MMª. Juíza de Direito da Segunda 

Vara, do Juizado Especial Cível e Criminal e Diretora do Foro da Comarca 

de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais etc...

CONSIDERANDO a homologação do Plano de Expansão do Processo 

Judicial Eletrônico – PJe, junto à 1ª e 2ª Varas Cíveis da Comarca de Nova 

Xavantina;

 CONSIDERANDOo despacho proferido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso no expediente de n. 

0027991-41.2018.8.11.0000, o qual dispõe sobre a implantação do sistema 

Processo Judicial Eletrônico na Comarca de Nova Xvantina – MT, a partir 

do dia 21/05/2018, junto à 1ª e 2ª Varas.

RESOLVO:

 1º. Comunicar a SUSPENSÃO dos prazos processuais, intimações e 

citações no âmbito da 1ª e 2ª Varas Cíveis da Comarca de Nova 

Xavantina, no período de 08/05/2018 a 11/05/2018, em virtude de 

treinamento voltado aos Magistrados e servidores, referente à implantação 

do sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe.

 2º. Comunicar a obrigatoriedade de utilização do PJe como ferramenta 

eletrônica pelos causídicos e sociedade de advogados que atuam nas 
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Secretarias da 1ª e 2ª Varas da Comarca de Nova Xavantina/MT, 

alertando-os quanto à necessidade de regularização de seus dados 

cadastrais, do adequado cadastramento no sistema PJe e da necessidade 

de utilização do certificado digital no sistema PJe;

 3ª. Comunicar aos Agentes Externos (OAB, MP, DP, PGE e PGM), para 

participação da capacitação que será realizada na sede da Comarca de 

Nova Xavantina, no dia 21/05/2018, com agendamento das 8h00 às 12h00.

 4º. Determinar a remessa de cópia desta Portaria à Corregedoria-Geral da 

Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Ordem dos 

Advogados do Brasil, À Seccional do Estado de Mato Grosso e à 

Subseção de Nova Xavantina.

 5º. Seguem anexos: cópia da Portaria nº. 442/2018-PRES e despacho 

proferido pelo Presidente no Expediente 0027991-41.2018.8.11.0000.

6º. Revogam-se as disposições em contrário.

 Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Cumpra-se.

Nova Xavantina – MT, 27 de abril de 2018.

 LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

Juíza de Direito

Edital

EDITAL Nº. 3/2018 - FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, torna público a relação dos candidatos aprovados 

no PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO para o 

Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, de acordo com a classificação 

abaixo:

* O Edital n° 3/2018 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.: 93091 Nr: 4364-06.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que do petitório de sobrestamento do feito (ref. 17) até a 

presente já data já decorreu mais de 04 (quatro) meses, intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito, em 05 (cinco) dias, 

informando, no mais, acerca de eventual diligência positiva de busca e 

apreensão do bem objeto dos autos.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78508 Nr: 1078-54.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG TRANSPORTES LTDA, SUELY CARLA DE 

SOUZA FINATTI, RONIE TAPIA CARPENTIERI, CASSIANO COUTO FINATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o certificado em ref. 37, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indique endereço atual e correto da executada 

Suely Carla de Souza Finatti, a fim de que seja procedida sua citação.

No mais, tendo em vista a proposta de acordo ali informada pelo 

executado Cassiano Couto Finatti, intime-se a exequente para, no prazo 

retrocitado, sobre ela se manifestar.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 84905 Nr: 4430-20.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRÓ CONCRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, MARCO ANTONIO COSTA REZENDE, EMILIANA IMACULADA 

VOLPE FRAGUAS, SIDNEY FRAGUAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifestar sobre a diligência infrutífera de citação do executado Marco 

Antonio Costa Rezende (fl. 125), indicando o endereço atual e correto 

deste, a fim de que seja integrado à lide.

No mais, considerando que os demais executados foram citados, 

certifique-se o decurso do prazo para interposição de embargos à 

execução.

Sem prejuízo, cadastrem-se os subscritores da petição de fl. 126 como 

causídicos dos executados Proconcreto Indústria e Comércio Ltda. e 

Sidney Fragas Junior.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 90423 Nr: 2877-98.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCICARMEM GABRIEL DE OLIVEIRA, FALLUBIA 

SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARLEN GOMES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a cota ministerial de ref. 15.

Intime-se a inventariante tal como solicitado, para atender a providência no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71678 Nr: 1363-81.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON COLSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se 

manifestar sobre a objeção de não-executividade de ref. 45.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77910 Nr: 859-41.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY MARY ARRUDA DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16483
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se 

manifestar sobre a petição de ref. 57, bem como, em mesmo prazo, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Após, intime-se a parte requerida para especificação de provas, em 

mesmo prazo.

Decorridos os prazos acima, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79039 Nr: 1294-15.2016.811.0012

 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: TELMA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACILON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT, RODRIGO GONÇALVES DINIZ - OAB:46420/GO, 

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAÚJO - OAB:20460/MT, WANDE 

ALVES DINIZ - OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 Vistos.

Intimem-se as partes e o Ministério Público para, querendo, manifestarem 

sobre o laudo pericial de ref. 92, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76523 Nr: 326-82.2016.811.0012

 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: ALEXANDRE MARCELINO DOS SANTOS, RARIAGNE 

BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:OAB/MT 22.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o prazo fixado pelo “expert” para realização da perícia 

há tempos decorreu (fl. 78), intime-se a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, informar a respeito do efetivo comparecimento para 

realização do exame determinado, sob pena de julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97835 Nr: 7300-04.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME NEVES THOMÉ, CLEYTON 

RAFAEL HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EMÍLIO PEREZ DE 

OLIVEIRA - OAB:36102

 Vistos.

Primeiramente, cadastre-se o procurador dos denunciados no Sistema 

Apolo.

Em seguida, ante o oferecimento de suspensão condicional do processo 

realizado pelo Ministério Público à ref. 27, intimem-se os denunciados, por 

seu(s) procurador(es), para manifestarem a respeito do proposta, no 

prazo de quinze dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 85018 Nr: 4502-07.2016.811.0012

 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: VALDIVINO FRAGAS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada da Contestação de ref. 19

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80505 Nr: 1882-22.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERIVAN BUENO OLIVEIRA DOS SANTOS COLSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 

FERNANDÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEISE FERNANDA LUCAS 

GONÇALVES - OAB:277466

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida da juntada de Apelação de 

ref. 24

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 85986 Nr: 131-63.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDO FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a Portaria nº. 442/2018-PRES, formalizada pelo Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, convocando os servidores 

da Comarca de Nova Xavantina – MT para participarem do treinamento a 

ser realizado na Escola dos Servidores do TJMT a respeito da da 

Implantação do Sistema PJE, suspendendo, para tanto, os prazos 

processuais durante a realização do curso, que será ministrado em 09, 10 

e 11 de maio do corrente ano, redesigno a audiência para o dia 29 de 

junho de 2018, às 15h20min (horário de Cuiabá - MT).

Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 83333 Nr: 3509-61.2016.811.0012

 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: ORLANDO GLAZITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a Portaria nº. 442/2018-PRES, formalizada pelo Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, convocando os servidores 

da Comarca de Nova Xavantina – MT para participarem do treinamento a 

ser realizado na Escola dos Servidores do TJMT a respeito da da 

Implantação do Sistema PJE, suspendendo, para tanto, os prazos 

processuais durante a realização do curso, que será ministrado em 09, 10 

e 11 de maio do corrente ano, redesigno a audiência para o dia 29 de 

junho de 2018, às 15h00min (horário de Cuiabá - MT).

Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79150 Nr: 1340-04.2016.811.0012

 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: TEREZINHA ROSA DE MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a Portaria nº. 442/2018-PRES, formalizada pelo Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, convocando os servidores 

da Comarca de Nova Xavantina – MT para participarem do treinamento a 

ser realizado na Escola dos Servidores do TJMT a respeito da da 

Implantação do Sistema PJE, suspendendo, para tanto, os prazos 

processuais durante a realização do curso, que será ministrado em 09, 10 

e 11 de maio do corrente ano, redesigno a audiência para o dia 29 de 

junho de 2018, às 14h40min (horário de Cuiabá - MT).

Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71125 Nr: 1180-13.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES SPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a Portaria nº. 442/2018-PRES, formalizada pelo Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, convocando os servidores 

da Comarca de Nova Xavantina – MT para participarem do treinamento a 

ser realizado na Escola dos Servidores do TJMT a respeito da da 

Implantação do Sistema PJE, suspendendo, para tanto, os prazos 

processuais durante a realização do curso, que será ministrado em 09, 10 

e 11 de maio do corrente ano, redesigno a audiência para o dia 29 de 

junho de 2018, às 14h20min (horário de Cuiabá - MT).

Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69676 Nr: 642-32.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:20065/O, LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO - OAB:18826 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, 

resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inaugural, a fim de exonerar o requerente da obrigação de 

prestar alimentos à demandada.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, em atenção ao disposto no art. 85 do 

CPC.Após a coisa julgada, expeça-se ofício ao Departamento de Recursos 

Humanos do Município de Nova Xavantina-MT, informando sobre o 

presente “decisum” e para que cesse os descontos efetuados na folha de 

pagamento do autor que digam respeito à pensão alimentícia em favor 

Michaela Bernardes da Silva Neves.Em seguida, nada sendo requerido em 

15 dias, com ou sem o pagamento das custas, arquive-se em definitivo 

com as baixas de estilo e anotações de praxe, observando, se for o caso, 

o disposto nos Provimentos nº 11 e 40/2014-CGJ/MT.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61436 Nr: 2539-03.2012.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MERCE FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TARCÍSIO JOSÉ SOARES, MARIA 

SEBASTIANA DE OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:5880/MT

 Vistos.

Ante a Portaria nº. 442/2018-PRES, formalizada pelo Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, convocando os servidores 

da Comarca de Nova Xavantina – MT para participarem do treinamento a 

ser realizado na Escola dos Servidores do TJMT a respeito da da 

Implantação do Sistema PJE, suspendendo, para tanto, os prazos 

processuais durante a realização do curso, que será ministrado em 09, 10 

e 11 de maio do corrente ano, redesigno a audiência para o dia 29 de 

junho de 2018, às 13h00min (horário de Cuiabá - MT).

Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 103353 Nr: 2237-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA CIVIL JUDICIÁRIA DE 

NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 7º, inciso III (a contrário 

senso), da Lei 12.016/09, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a 

autoridade Impetrada, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I).Se as 

informações vierem acompanhadas de documentos, diga a Impetrante, em 

5 (cinco) dias, ocasião em que não deve juntar novos documentos, sob 

pena de desentranhamento.Prestadas ou não informações, intime-se o 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da 

referida lei), e, após, sejam os autos remetidos à conclusão.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 88184 Nr: 1519-98.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SILVA DE MOURA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a Portaria nº. 442/2018-PRES, formalizada pelo Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, convocando os servidores 

da Comarca de Nova Xavantina – MT para participarem do treinamento a 

ser realizado na Escola dos Servidores do TJMT a respeito da da 

Implantação do Sistema PJE, suspendendo, para tanto, os prazos 

processuais durante a realização do curso, que será ministrado em 09, 10 

e 11 de maio do corrente ano, redesigno a audiência para o dia 29 de 

junho de 2018, às 14h00min (horário de Cuiabá - MT).

Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69676 Nr: 642-32.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:20065/O, LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO - OAB:18826 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, 

resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inaugural, a fim de exonerar o requerente da obrigação de 

prestar alimentos à demandada.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, em atenção ao disposto no art. 85 do CPC.

Após a coisa julgada, expeça-se ofício ao Departamento de Recursos 

Humanos do Município de Nova Xavantina-MT, informando sobre o 

presente “decisum” e para que cesse os descontos efetuados na folha de 

pagamento do autor que digam respeito à pensão alimentícia em favor 

Michaela Bernardes da Silva Neves.

Em seguida, nada sendo requerido em 15 dias, com ou sem o pagamento 

das custas, arquive-se em definitivo com as baixas de estilo e anotações 

de praxe, observando, se for o caso, o disposto nos Provimentos nº 11 e 

40/2014-CGJ/MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68379 Nr: 38-71.2015.811.0012

 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: MARIA PEREIRA VIRGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:1873226

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

Alega, em síntese, que ao proferir a decisão interlocutória que homologou 

os cálculos (ref. 71), o juízo violou a prerrogativa de intimação pessoal do 

representante judicial da autarquia, aduzindo que a intimação foi 

encaminhada unicamente à agência executiva do INSS, conforme se infere 

da ref. 64/65, requerendo, para tanto, a decretação da nulidade da 

decisão. Requereu, ainda, a exclusão da multa aplicada pelo 

descumprimento de decisão.

Intimado para manifestar a respeito dos embargos, a parte 

embargada/requerente pugnou pela rejeição do referido recurso.

É o relato. Fundamento. Decido.

Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto formal e tempestivamente 

apresentados. Verifica-se que cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para quando: a) esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro 

material.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que, no mérito, os embargos de 

declaração opostos não merecem acolhimento, pois, compulsando os 

autos, constata-se à ref. 66 que o processo foi encaminhado à 

Procuradoria Federal do INSS, de modo que, portanto, o representante 

judicial da autarquia foi devidamente intimado da decisão que homologou 

os cálculos (ref. 71).

Já em relação à homologação da multa, sabe-se que os embargos de 

declaração têm natureza integrativa, possuindo seus limites restritos ao 

exame da existência de omissão, contradição e obscuridade, podendo, 

somente em casos extremos, ser conferido efeito infringente ou 

modificativo, desde que resultante da análise de tais requisitos.

No caso, nítido é o caráter modificativo que o embargante, inconformado, 

busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que 

pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua 

tese, o que não pode ser aceito.

 Assim, os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento.

Dispositivo.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação, NÃO ACOLHO os 

embargos de declaração apresentados, visto que ausentes os requisitos 

do art. 1.022 do CPC, mantendo-se a decisão de referência 71 inalterada e 

nos seus ulteriores termos.

P. R. I. C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102993 Nr: 2046-16.2018.811.0012

 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: APARECIDA ALVES MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:22965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do CPC, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pelo 

Gestor 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 NCPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A audiência deverá ser designada com antecedência mínima de vinte dias 

da citação.

Cientifique-se que o não comparecimento injustificado acarretará 

aplicação de multa (art. 334, §8º, do CPC).

A intimação da parte autora será feita por meio de seu representante, 

enquanto a da parte ré será por mandado/carta, conforme dispõe o art. 

334, § 3º do NCPC.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada 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.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para réplica e/ou 

requerimentos em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para eventual homologação.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62095 Nr: 621-27.2013.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MC CARTHY KAMMERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora da Decisão de fls. 123, cuja parte dispositiva 

segue abaixo:

 "Ante o exposto, acolho a preliminar arguida e declaro nula a citação do 

requerido Daniel Mc Carthy Kemmerer, por edital, haja vista que realizada 

em afronta à legislação pertinente (art. 256 do CPC).
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Intime-se a requerente para, em 10 (dez) dias, apresentar endereço 

atualizado da parte requerida ou comprovar impossibilidade de fazê-lo por 

meio da juntada aos autos de diligências negativas que tenha realizado.

 Determino ainda a intimação da parte requerente para que comprove aos 

autos sua hipossuficiência, sob pena de revogação do benefício de 

gratuidade da justiça, no prazo legal.

Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3399 Nr: 953-48.2000.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARQUES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA CRUZ COSTA - 

OAB:342.156/SP, CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - OAB:294.340/SP, 

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação interposto (fls. 474/480) é 

tempestivo. Intimação parte Apelada/Requerida para apresentar 

contrarrazões no legal.__Altair Gonçalves Junior - Analista Judicário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 17653 Nr: 255-32.2006.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMA MOTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENYAMA MOTOS LTDA-ME, BRUNA KEIKO 

HATAKEYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:8988-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS FERNANDES VIEIRA - 

OAB:5008/MT

 A sistemática civil em vigor, especialmente após a EC n.° 45/2004, que 

acrescentou o inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal, não admite 

a eternização do conflito, em prejuízo à correta e célere prestação 

jurisdicional nos casos em que o próprio titular do direito se mostra 

desinteressado em promover o seu cumprimento no prazo que a lei lhe 

confere. Ora, configurado que a parte exequente deixou de movimentar o 

processo por lapso superior ao da prescrição, no caso de cinco anos (art. 

206, § 5° do CC), mister reconhecê-la. Ante o exposto, decreto a 

prescrição intercorrente e JULGO EXTINTO O FEITO COM EXAME DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, II, c.c 924, V, ambos do Código de 

Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condeno a parte exequente 

nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários de 

sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

observados os benefícios da gratuidade da justiça, que, em caso positivo, 

suspenderá a cobrança em 05 (cinco) anos ou até que a parte não faça 

mais jus ao benefício. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do 

Distribuidor e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-28.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000268-28.2017.8.11.0012 REQUERENTE: JOSE LUCAS 

FERREIRA RAMOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais, ajuizada por JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS, em face de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. , 

todos qualificados. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/1995. Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifica-se que a 

parte reclamante juntou aos autos pedido de desistência juntado no Id. 

11466950. O Enunciado nº 90 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 

que assim dispõe: 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). Ademais, entendo que 

não restou comprovada a incidência de qualquer das hipóteses descritas 

no art. 80, do CPC. Pelo exposto, com fundamento no dispositivo legal 

transcrito, DECIDO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza 

Leiga

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-78.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINAS CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010250-78.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 23.554,73; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MINAS CONSTRUCOES LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA Intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de 

direito no prazo de dez dias. NOVA XAVANTINA, 10 de abril de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010437-86.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CLEMENTE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010437-86.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 1.694,88; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: WANDE ALVES DINIZ Parte Ré: EXECUTADO: SANDRO 

CLEMENTE DE OLIVEIRA Intime-se a parte exequente para requerimentos 

em dez dias, sob pena de extinção por inércia. NOVA XAVANTINA, 10 de 

abril de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-94.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR CASTELO BRANCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010182-94.2017.8.11.0012 REQUERENTE: WALMIR CASTELO 

BRANCO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Necessidade Perícia Grafotécnica. No que diz respeito à preliminar 

suscitada, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que não há 

documento (contrato assinado) anexo a contestação. Mérito. Em síntese, a 

parte Reclamante nega a existência de vínculo jurídico com a Reclamada, 

aduz não reconhecer a legitimidade dos descontos efetivados 

mensalmente junto ao seu salário sob a epígrafe de "Cartão de Crédito", 

pleiteando a suspensão dos descontos, devolução dos valores 

apropriados indevidamente e indenização por danos morais. A parte 

requerida, em sua peça de defesa, alega que a parte autora formalizou 

contrato em 27/03/2006 com o Banco Cruzeiro do Sul, que por se tratar de 

cartão na modalidade consignado, é descontado valor mínimo mensal. Pois 

bem. Pelo que se vê dos autos, a reclamada deixou de apresentar o Termo 

de Contratação supostamente havido entre as partes. Ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

dos serviços, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da Reclamante, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Entretanto, assim não 

o fez. Com efeito, não há provas nos autos de que a parte Reclamante 

tenha firmado o referido contrato. A responsabilidade civil do causador do 

dano opera-se estando presentes a culpa, o dano e o nexo de 

causalidade ensejando, pois, sua necessária reparação, como ocorre no 

presente caso, pois não restam dúvidas de que os descontos realizados 

na folha de pagamento da Reclamante foram indevidos, o que certamente 

causou inúmeros transtornos além, de desequilibro financeiro, ante o 

desconto indevido de valores. Nesse sentido, a declaração de inexistência 

da relação jurídica procede. No que tange aos danos materiais, entendo 

devida a devolução de forma simples, por absoluta falta de comprovação 

de má-fé por parte do reclamado, conforme comprovação através dos 

extratos em anexo a exordial, referente aos descontos janeiro/2016 até 

dezembro/2016 (Id 7962027 e Id 7962033). Por fim, os danos morais são 

devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o 

desgaste, de todo o transtorno, da sensação de impotência, da 

humilhação, experimentados pelo consumidor, na via crucis que 

percorreu, tentando solucionar o impasse. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido para: a) DETERMINAR e RATIFICAR os efeitos concedidos em 

tutela (Id 8328488), para que cessem em definitivo os descontos na folha 

de pagamento da parte autora; b) DECLARAR a inexistência, entre as 

partes, da relação jurídica objeto da presente demanda; c) CONDENAR a 

parte reclamada, a título de danos materiais, perfazendo o valor de R$ 

2.438,16 (dois mil, quatrocentos e trinta oito reais e dezesseis centavos), 

referente aos descontos janeiro/2016 até dezembro/2016, acrescidos de 

juros de 1%, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

a partir desta data; d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de 

R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (Súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de 

Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000084-38.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KARITA PRYSCILA MOREIRA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (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 09h40min (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, 27 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000113-88.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFFI RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000113-88.2018.8.11.0012; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[PERDAS E DANOS, 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALEFFI RAMOS DE LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A, OI MÓVEL S/A Dispensado o Relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. A competência é a 

medida exata da jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a 

jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A 

competência absoluta é de ordem pública, é imutável e deve ser declarada 

até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Consoante se verifica dos 

autos, a parte autora busca a condenação da requerida ao pagamento de 

dano material. Menciona, ao final da petição inicial, que o montante devido 

somente será passível de apuração em liquidação de sentença. O art. 38, 

parágrafo único, da lei n. 9.099/95 dispõe que: “Não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Isto posto, 

resta patente a incompetência deste Juizado para processar e julgar a 

presente demanda, ante a necessidade de liquidação de sentença, sendo 

certo a impossibilidade deste procedimento nos feitos em trâmite nos 

juizados. É dizer, a sistemática dos Juizados Especiais é voltada para o 

processamento e julgamento de causas de menor complexidade, não se 

admitindo a produção de perícia e de liquidação de sentença em seu 

âmbito. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA CONTÁBIL. VEDAÇÃO DE 

PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. AFASTADA A COMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/90 aos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, conforme previsão legal. 2. Uma vez vedada a prolação de 

sentença ilíquida e diante da complexidade da causa, que poderá ensejar 

na produção de perícia contábil, afasta-se a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública. 3. Conflito conhecido e acolhido. (TJDF – 

Processo CCP 20150020005389. Orgão Julgador 1ª Câmara Cível. 

Publicado no DJE : 22/04/2015 . Pág.: 114. Julgamento 13 de Abril de 2015. 

Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Segundo o Código de Processo 

Civil: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício. (Grifei e destaquei). Diante do exposto, declaro a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito e, em consequência, 
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JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, o que faço 

com fundamento no art. 3º c.c art. 51, inciso II, da Lei 9099/95. Sem custas 

nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. P.I.C. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Nova Xavantina/MT, 19 

de abril de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 028/2018-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, 27/4/2018, na Secretaria da Primeira Vara 

desta Comarca, a servidora: JENNYFFER FIDELIS CARDOSO, Analista 

Judiciária, portadora do RG nº 15736105-SSP/MT e CPF nº736.206.701-10.

 Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 27 de abril de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 028/2018-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, 27/4/2018, na Secretaria da Primeira Vara 

desta Comarca, a servidora: JENNYFFER FIDELIS CARDOSO, Analista 

Judiciária, portadora do RG nº 15736105-SSP/MT e CPF nº736.206.701-10.

 Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 27 de abril de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30595 Nr: 1034-12.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Agostinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Nestor de Araújo 

Filho - OAB:8053/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, CONHEÇO do 

presente embargos de declaração, e rejeito-os, mantendo incólume a 

decisão de fls. 287.Prossiga-se com o andamento do feito.Intime-se. 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 26 de abril de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26679 Nr: 2711-48.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Arruda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura 

(Procuradora Federal do INSS). - OAB:Mat.1662176

 Processo nº: 2009/394 (Código 26679)

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por MARIA EUNICE 

ARRUDA DA SILVA em face do INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL), todos qualificados nos autos.

Instada a manifestar, a parte requerida/executada anuiu com os valores 

apresentados pela parte requerente/exequente (fls. 88-v).

Ato continuo, a parte requerente/exequente pugnou pela homologação dos 

cálculos e expedição de precatório requisitório (fls.90/91).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pelo exame do processado, constato que a parte executada manifestou 

expressa anuência aos cálculos apresentados pela parte exequente, 

razão pela qual HOMOLOGO os valores apresentados pela exequente às 

fls. 83/84 para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se requisição de pequeno valor – RPV ou precatório requisitório, 

nos termos dos itens 2.12.2, 2.12.3 e seguintes da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria (CNGC).

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, volva-me os 

autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 26 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87322 Nr: 1103-97.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Silva Dorta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3º e seguintes do Decreto-lei n. 

911/69, defiro a liminar pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu 

representante legal.Executada a tutela provisória, cite-se a parte requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida, 

pagar a integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor 

fiduciário na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (artigo 3º, §2º do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 

10.931/04).Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do 

cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta 

no §2º do artigo 3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição.Defiro o pedido formulado na 

exordial, sendo que o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos.Defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo 

Civil.Por fim, proceda a Secretaria com a retificação do nome da parte 

requerente na capa dos autos fazendo constar Banco Bradesco 

Financiamento S/A.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 26 de abril de 2018.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20846 Nr: 2302-43.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durcelina de Labio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Cesar Garcia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT, Wolme de Oliveira Cavalcanti - 

OAB:8.446-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

Inicialmente intime-se o fiel depositário (fls.82), para que em 30 (trinta) 

dias, preste as devidas contas, bem como as informações necessárias 

acerca do bem em deposito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88007 Nr: 1473-76.2018.811.0044

 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: Raimundo Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).A tutela de urgência é uma das modalidades de tutela provisória 

prevista no Código de Processo Civil.Seus requisitos estão elencados no 

art. 300 do Código de Processo Civil. Confira: “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.”No caso em tela, como se extrai dos autos, não há 

plausibilidade ao argumento da parte autora, uma vez que não ficou 

comprovado nos autos o direito ao qual se refere, devendo ser mantida, a 

priori, a decisão administrativa proferida pela autarquia ré.Ademais, 

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.Desta feita, o pleito somente poderá ser mais 

bem analisado sob a ótica do contraditório, motivo pelo qual indefiro o 

pleito de antecipação de tutela de evidência.Ponderando a alegação de 

pobreza e nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54811 Nr: 872-12.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givanildo das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos.

Intime-se as partes para no prazo de 15 dias, se manifestar acerca do 

despacho de fls.186.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63448 Nr: 2076-57.2015.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tauá Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damaceno Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Fortes - 

OAB:2199-A/MS, Flavio Modesto Gonçalves Fortes - OAB:

 Vistos.

I- Diante da certidão de fls. 729, intime-se o autor para informar todos os 

confinantes e seus respectivos endereços.

II- Reitere-se o ofício de fls.730.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 2199-89.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispensado o relatório, em consonância com o art. 38, in fine, da L. 

9.099/95.

Fundamento.

 Decido:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora deixou 

de promover o andamento do feito, apesar de devidamente intimada.

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada.

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o 

seguinte:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”

Assim, face ao abandono processual demonstrado pela parte autora, com 

fulcro no art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas 

de praxe.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78195 Nr: 1379-65.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Suel David Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pio Carlos Freiria Junior - 

OAB:18.678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15(quize) dias, se manifestar 

acerca da contestação e reconvenção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66083 Nr: 3171-25.2015.811.0044

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSdF, ICTdSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I-Considerando que a sentença transitou em julgado conforme certidão de 

fl. 383, determino que expeça-se a guia de desacolhimento, com as 

devidas baixas.

II-Regularize-se o cadastro da menor frente aos sistemas do CNJ.

Intime-se.

Após, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80587 Nr: 2519-37.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Valdir Grutka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Felipe Schaefer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIS CARVALHO 

OLIVEIRA - OAB:19297/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I-Em análise dos autos, observo, que a petição de fls.24 não pertence a 

este feito sendo equivocado as certidões de fls.26/27.

II-Posto isso, defiro o pedido formulado pela parte autora às fls. 28/28v.

III-Expeça-se Carta Precatória para proceder a citação do réu, no 

endereço informado à fl. 28v.

IV- Certifique-se o ocorrido e providencie o desentranhamento das peças 

estranhas no feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76470 Nr: 550-84.2017.811.0044

 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: Uesterdouglas Soares Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 26 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78633 Nr: 1575-35.2017.811.0044

 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: PRO-ELETRO SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Paracall Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemar Soratto - OAB:19227/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto à certidão de fl.25/26.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83282 Nr: 3898-13.2017.811.0044

 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: Tereza Maria Brazeque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte reclamante requereu a desistência da ação, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Sem custas.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78339 Nr: 1433-31.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte reclamante requereu a desistência da ação, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85616 Nr: 313-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Aparecida James

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte reclamante requereu a desistência da ação, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80977 Nr: 2745-42.2017.811.0044

 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: Jussara Helena Sandra Danguy

 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 
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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.: 80975 Nr: 2743-72.2017.811.0044

 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: Neuza Azambuza dos Santos Rolim

 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.: 82238 Nr: 3445-18.2017.811.0044

 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: Antônia Cespedes Riveros

 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.: 82234 Nr: 3441-78.2017.811.0044

 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: Hilária Ana Schaefer

 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.: 82236 Nr: 3443-48.2017.811.0044

 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: Diana Palmer Ojeda dos Santos

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82231 Nr: 3451-25.2017.811.0044

 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: Lidia Maria Kovalski Malacarne

 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.: 80617 Nr: 2533-21.2017.811.0044

 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: Rosa Maria Peruchini

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 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.: 83731 Nr: 4113-86.2017.811.0044

 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: Amaldo Rairewari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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 e 2014, 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.: 81197 Nr: 2844-12.2017.811.0044

 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: Julieta Gonçalves dos Reis

 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, 2016 e 2017, 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.: 83743 Nr: 4123-33.2017.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Tserenhitiru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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 e 2015, 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.: 80622 Nr: 2538-43.2017.811.0044

 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: Daiane Graciele Godinho Nicolodi Thaines

 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 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.: 83733 Nr: 4115-56.2017.811.0044

 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: Robison Tserewaho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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 e 2014, 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.: 80695 Nr: 2579-10.2017.811.0044

 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: Ilma Batista

 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.: 83208 Nr: 3863-53.2017.811.0044

 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: Elizabeth Aparecida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT
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 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 e 2015, 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.: 80629 Nr: 2545-35.2017.811.0044

 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: Claudines Freire Picoli

 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.: 80693 Nr: 2577-40.2017.811.0044

 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: Laura Maria Rodrigues Nascimento

 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.: 80795 Nr: 2650-12.2017.811.0044

 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: Andreia Ines Thomas

 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.: 80799 Nr: 2654-49.2017.811.0044

 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: Rosymeire da Silva Ourives

 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 
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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.: 83832 Nr: 4161-45.2017.811.0044

 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: Aparecida Miranda do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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.: 83717 Nr: 4101-72.2017.811.0044

 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: Argemiro Tsa Abdi Wawemra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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.: 79393 Nr: 1938-22.2017.811.0044

 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: Antonino Rodrigues Gonçalves Filho

 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.: 80979 Nr: 2747-12.2017.811.0044

 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: Adileuza Cirillo 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 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 e 2014, 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.: 80798 Nr: 2653-64.2017.811.0044

 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: Marciana Vieira da Rocha

 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 
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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.: 79772 Nr: 2131-37.2017.811.0044

 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: Cleusa Maria José Nunes

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82239 Nr: 3446-03.2017.811.0044

 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: Alesandro Fonseca Lima

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80984 Nr: 2752-34.2017.811.0044

 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: Manuela Sarda Danguy Lustoza Pacheco

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84055 Nr: 4270-59.2017.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simoni Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80910 Nr: 2706-45.2017.811.0044

 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: Crecida Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84051 Nr: 4266-22.2017.811.0044

 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: Oderleia Aparecida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80922 Nr: 2717-74.2017.811.0044

 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: Edilene Matos Tondorf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 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).Transitada em 
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julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80911 Nr: 2707-30.2017.811.0044

 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: Sidonia Hardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80705 Nr: 2586-02.2017.811.0044

 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: Maria Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81132 Nr: 2816-44.2017.811.0044

 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: Kennedy de Oliveira Macaubas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81672 Nr: 3121-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Gonçalves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82280 Nr: 3466-91.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Matias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78044 Nr: 1269-66.2017.811.0044

 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: Fabia Azevedo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84059 Nr: 4274-96.2017.811.0044

 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: Angelita Benevenute Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83205 Nr: 3860-98.2017.811.0044

 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
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 PARTE AUTORA: Solange Renostro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84054 Nr: 4269-74.2017.811.0044

 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: Valdecy Tumaiawa Kukure

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84060 Nr: 4275-81.2017.811.0044

 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: Sandra Aparecida da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84062 Nr: 4277-51.2017.811.0044

 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: Evanir Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 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).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80794 Nr: 2649-27.2017.811.0044

 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: Maronilde Miranda Inacio Ferreira

 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 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.: 83749 Nr: 4129-40.2017.811.0044

 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: Argemiro Tsa Abdi Wawemra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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, 2016 e 2017, 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 385 de 573



 Cod. Proc.: 83210 Nr: 3865-23.2017.811.0044

 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: Solange Renostro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54143 Nr: 273-73.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdO-M, PMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65332 Nr: 2848-20.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 Processo nº: 2848-20.2015.811.0044 (Código 65332)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO ajuizada por MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA, em face de LUCIMAR DOS SANTOS SILVA, todos 

qualificados nos autos.

Às fls. 30/32, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, 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. 

30/32, 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 e despesas processuais.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

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.: 60915 Nr: 943-77.2015.811.0044

 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: EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 33, § 2º, do ECA, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos 

exatos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, outorgando a EDERSON 

ALVES COELHO, a guarda definitiva dos menores LUCAS ALVES 

HERCULINO, ANDRÉ LUIZ HERCULINO DE SOUZA COELHO e FELIPE 

HERCULINO DE SOUZA COELHO, com os efeitos daí decorrentes.Colha-se 

o compromisso, consoante o disposto no artigo 32 da Lei 8.069/90. 

Lavrem-se os respectivos termos. Isento de custas e despesas 

processuais (ECA, art. 141, § 2º).Expeça-se certidão dos honorários 

advocatícios devidos à causídica nomeada às fls. 22.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54016 Nr: 145-53.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raide Bom Despacho da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54016

Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53750 Nr: 2953-65.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Eides Pereira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código nº 53750

Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77472 Nr: 1024-55.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Senci da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1979-62.2012.811.0044 (Código 77472)

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado- Sicredi

Requerido: Marcio Sanci da Silva

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- 

SICREDI, em face de MARCIO SANCI DA SILVA, todos qualificados nos 

autos.

Às fls. 25/26, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente suspensão do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, 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. 

25/26, 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.

Com custas e despesas processuais.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

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.: 62400 Nr: 1631-39.2015.811.0044

 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: Dolores Maria Ody

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1631-39.2015.811.0044 Código: 62400

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO C/C 

TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS ajuizada por DOLORES MARIA ODY, 

qualificada nos autos.

À fl. 23, certidão que decorreu o prazo e a parte requerida, não se 

manifestou nos autos.

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que houve a expedição da carta 

de intimação de fl. 19, ao qual voltou sem intimação da parte requerida. 

Diante do despacho de fl.21 determinado a intimação do patrono para dar 

prosseguimento no feito, sendo intimado via DJE e nada manifestado nos 

autos conforme fl.23, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 11278 Nr: 450-86.2004.811.0044

 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: Stevan Picinini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Deolinda Josefa Belini Picinini, 

Espólio de Lourenço Picinini, Abrilino Bertan, Inês Bernadette Muller Bertan, 

Adir Siqueira da Silva, Antonio Pontes de Oliveira, Sérgio Fornari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aidar - OAB:13179/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Aidar - OAB:13179/SP, 

Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 Processo nº: 450-86.2004.811.0044 Código: 11278

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE C.C REIVINCATÓRIA E INDENIZAÇÃO 

DAS PERDAS, DANOS E RENDIMENTOS ajuizada por STEVAN PICININI, em 

face de ESPÓLIO DE DEOLINDA JOSEFA BELINI PICININI E OUTROS RÉUS, 

todos qualificados nos autos.

À fl. 235, certidão que decorreu o prazo e a parte requerida devidamente 

intimada, não se manifestou nos autos.

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que houve a expedição da carta 

de intimação de fl. 234/234 verso, ao qual voltou ficando intimada a parte 

requerida e não manifestou nos autos conforme fl.235, ante o exposto 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66769 Nr: 349-29.2016.811.0044

 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: Benedito Carlos Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe da 30ª Ciretran de Paranatinga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, o que faço com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, bem como DEFIRO a liminar pleiteada na exordial, para 
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determinar o licenciamento do veículo, sem o pagamento da multa a ele 

vinculada, no valor de R$ 957,69 (novecentos e cinquenta reais e 

sessenta e nove centavos).Custas na forma da lei.Sem condenação em 

honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da lei n.º 

12.016/2009.Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por força do 

artigo 14, § 1º, da lei n.º 12.016/2009.Comunique-se, de imediato, o teor da 

sentença à autor idade coatora.Publ ique-se.  Regist re-se . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22997 Nr: 1777-27.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas da Silva - 

Procuradora Federal do IBAMA - OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, e assim o faço, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a 

presente execução prosseguir em todos seus termos. Intime-se o 

exequente para no prazo de 05 (cinco) dias requer o que entender de 

direito.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.: 69072 Nr: 1307-15.2016.811.0044

 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: ACN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdCAFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para:I) CONCEDER a guarda da infante GABRIELY VITORIA CAMPOS 

DE MELO, em definitivo, à requerente ADRIELI CAMPOS NETO.II) 

CONDENAR o requerido ao pagamento mensal de alimentos devido à sua 

filha GABRIELY VITORIA CAMPOS DE MELO, no valor de 30% do salário 

mínimo vigente, que atualmente equivale a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e 

seis reais e vinte centavos), os quais são devidos a partir da citação, 

conforme artigo 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68, a serem depositados na 

conta bancária a ser informado pela parte autora, todo dia 10 de cada 

mês, acrescido de 50% das despesas extraordinárias com médico, 

dentista, farmácia e material escolar.Expeça-se termo de guarda definitiva 

em favor da requerente.Sem custas e despesas processuais.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as 

baixas e anotações necessárias.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.: 32004 Nr: 247-46.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Vieira Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, e assim o faço, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a 

presente execução prosseguir em todos seus termos. Intime-se o 

exequente para no prazo de 05 (cinco) dias requer o que entender de 

direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - 

MT23335/O, da audiência de conciliação designada para o dia: 04/09/2018 

Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAELSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

04/09/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 02/2018/DF - O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO, no uso de suas atribuições legais 

e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 

2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna 

público as INSCRIÇÕES DEFERIDAS no Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado para estudantes do Curso de Nível Superior em 

Direito, para a Comarca da Peixoto de Azevedo, mediante as condições 

estabelecidas no Edital N. 01/2018-DF, disponibilizado em 24/04/2018, no 

DJE n. 10243. INSCRIÇÕES DEFERIDAS NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO - Nº 

INSCR. NOME DO CANDIDATO - 01-YASMIN SILVA PAIXÃO, 02 - MAYSA 

BATISTA DA SILVA, 03 - ALLISON ARAUJO DA SILVA, 04 - HIGOR 

NATTAN PRATES PINTO, 05 - ESTER ABREU DOS SANTOS, 06 - ROBERT 

KAILLY B. DE OLIVEIRA, 07 - NYLGHENIA SANTOS COSTA, 08 - 

GIOVANNY ALEFFY A. SAMPAIO - Peixoto de Azevedo-MT, 27 de abril de 

2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo Presidente da Comissão Organizadora do 

Certame
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2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61583 Nr: 1486-51.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE PEREIRA MAIA RISSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Código nº 61583

Vistos etc.

Intime-se o Banco Requerido para juntar aos autos o relatório do contrato 

e de eventuais pagamentos realizados pela requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como manifestar acerca da petição de fls.289-296.

Transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se a requerente para 

manifestação, no prazo de 15 (dias).

Após, retornem os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80776 Nr: 2934-20.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278

 Consta no auto de infração n. 509043-D, quanto a descrição da infração, 

que: “Destruir 382,29ha de vegetação nativa, objeto de especial 

preservação, sem licença da autoridade ambiental competente”.Assim, há 

provas sobre os atos ilícitos praticados pelo requerido contra o meio 

ambiente, havendo a necessidade de reparar os prejuízos materiais e 

morais causados.Diante do exposto, indefiro o pedido de substituição de 

bens. III – FIXO OS PONTOS CONTROVERTIDOS A SEREM 

DEMONSTRADOS:1 - Prova da ocorrência do dano ambiental e sua 

extensão;2 – a existência de exploração e corte de espécies nativas;3 – a 

existências de licenças;4 – a obrigação de indenizar.As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo preliminares 

ou nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas.Assim, declaro o feito saneado, nos termos do artigo 357, I, II e 

IV do CPC.Diante do exposto, DEFIRO a produção de PROVA ORAL 

através de depoimento pessoal das partes e testemunhal, cujo rol deverá 

ser depositado em juízo PROVA DOCUMENTAL.I – Intimem-se 

pessoalmente as partes para querendo apresentarem as provas 

documentais no prazo de 10 (dez) dias e rol de testemunhas (rol deverá 

ser apresentado no prazo disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena 

de preclusão), indicando a necessidade de intimação pessoal ou 

comparecimento espontâneo;II – Oficie-se o IBAMA para que diligencie na 

área apontada no Auto de Infração n. 509043-D, para verificar se o 

requerido suspendeu as atividades degradantes;Após, voltem conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-37.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DELMIRO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA ALVES NOGUEIRA OAB - MT0012379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos: 8010214-37.2015.811.0023 Promovente: CICERO DELMIRO DOS 

SANTOS SOUSA Promovido: BANCO BRADESCO S/A Vistos em 

correição. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. 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 impugnação da parte promovente, no caso, 

será necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a rubrica 

constante no contrato juntado no id. 5747744 foi efetivamente assinada 

pela parte promovente. 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. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS Juiz Leigo Vistos em correiçao. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 24349 Nr: 2557-98.2006.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA CARDOSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 
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OAB:9.410-MT, RONALDO PIRES DE ANDRADE - OAB:7994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES - OAB:3040, Laercion Antônio Wrubel, - OAB:18.923

 Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 

9.099/95.

Trata-se de execução de título judicial sendo que exequente apesar de 

intimado (fls.217), deixou transcorrer o prazo para indicar bens passíveis 

de penhora (fls.218).

Pois bem, o art. 53, § 4º, da lei 9.099/95, salienta que “Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.

O Enunciado 75 do FONAJE menciona que “A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor”.

Posto isso, extingo o processo sem resolução de mérito, com base na 

legislação supracitada.

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95).

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 113605 Nr: 1486-42.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE CANDIDO DA SILVA ME, Cleonice 

Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

ação, para, querendo apresentar contestação, e até a presente data não 

houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 87575 Nr: 5278-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Barbosa Soares, Edneia 

Amaral Tiburcio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça juntada às folhas 150 dos autos, no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 145328 Nr: 5839-91.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 130049 Nr: 8197-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 Diante do pagamento por depósito em dinheiro, sendo impossível precisar 

com certeza o recebimento pelo autor, determino:

1. Intime-se a Defensoria para que, em 5 dias, informe se o autor recebeu 

os valores. Caso a autora diga que não recebeu deve apresentar o 

extrato da conta indicada no comprovante de depósito;

2. Dê-se ciência ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107709 Nr: 5289-67.2015.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Aparecida Pereira Carpes, Carlos Alberto Sabino 

Pereira e S/M e outros, Jorge Eduardo Sabino Dutra, JOSÉ CLODOALDO 

SABINO PEREIRA, JOYCE ELOIZA PEREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA CASTILHO SABINO, 

Espólio de Jorge Sabino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10699 Nr: 617-07.2001.811.0013

 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): DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA, Maria Janete 

Camilo Maniçoba, JOSÉ AMÉRICO RODRIGUÊS DE SOUZA, João Bento 

Neto, Lucélia Martos Alves, Valdemir Alves da Silva, Adalberto Freitas 

Arantes, Miguel Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Arantes Ferreira - 

OAB:5.920, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Intimar o requerido JOÃO BENTO NETO, na pessoa de seu advogado, 

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o extrato completo atual das 

contas corrente e poupança, apresentar holerite ou documento 

equivalente acerca do recebimento de proventos recebido na data de 

11/12/2017 no valor de R$ 1.380,00 (um mil trezentos e oiteta reais)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54067 Nr: 5342-58.2009.811.0013

 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: Helena Geremias da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162327 Nr: 1478-94.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMNT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Antônio Silva Netto - 

OAB:124.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora a manifestar-se requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 163403 Nr: 1890-25.2018.811.0013

 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: IRIA IZABEL VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 164923 Nr: 2594-38.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYZHEA LÚCIA CAVALCANTI DE 

MORAIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora a manifestar-se acerca da juntada de mandado e 

certidão de ref.11.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000485-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000485-34.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 16.343,17; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: P.E.M. MACHADO - ME Vistos. INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, completar a inicial, juntando-se aos autos o contrato com garantia de 

alienação fiduciária, bem como as custas e despesas de ingresso, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC. Com o decurso do prazo, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. 

Pontes e Lacerda/MT, 26 de abril de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO ARDAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000546-89.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 8.775,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NATALINO ARDAIA 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial. CITE-SE o requerido, pelo correio, nos termos do art. 

246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de abril de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000544-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000544-22.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 5.947,76; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

WILSON RODRIGUES DE SOUZA Parte Ré: RÉU: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias 

(art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao 

presente processo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. Importa ressaltar que se 

trata de liquidação de sentença individual, de título executivo judicial 

formado em ação coletiva que, por sua vez, tramitou em juízo diverso. 

Dessarte, necessário o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

decidas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - DEVIDO - JUSTIÇA GRATUITA - 

ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DAS CADERNETAS DE POUPANÇA - 

EXIGÊNCIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A isenção de custas decorrente do art. 18 da Lei 7.347/85 não 

se estende ao beneficiário da execução individual, já que o dispositivo em 

epígrafe tem por escopo salvaguardar a sociedade e não o consumidor 

que se dispõe a executar individualmente o título executivo judicial. A 

despeito do comando legal estampado no artigo 4º da Lei nº 1.060/50, a 

concessão dos auspícios da gratuidade da justiça se afigura condicionada 

à comprovação pelo litigante de que não possui condições financeiras de 

arcar com as custas processuais, sem que o dispêndio prejudique o 

sustento próprio e da família. Para o cumprimento de sentença coletiva não 

é indispensável a apresentação dos extratos das contas de poupança. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento nº 

1407155-40.2015.8.12.0000, 2ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Jairo Roberto 

de Quadros. j. 18.08.2015). Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, 

após, PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 27 de 

abril de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000549-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

B. W. R. D. S. (AUTOR)

J. W. R. D. S. (AUTOR)

WILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000549-44.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 11.898,04; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: BRUNNO WILSON RODRIGUES DE SOUZA, JOSE WILSTON 

RODRIGUES DE SOUZA, WILSON RODRIGUES DE SOUZA Parte Ré: RÉU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Vistos. INTIME-SE o 

autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para emendar a petição 

inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos o 

comprovante de pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente 

vinculadas ao presente processo, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. Importa 

ressaltar que se trata de liquidação de sentença individual, de título 

executivo judicial formado em ação coletiva que, por sua vez, tramitou em 

juízo diverso. Dessarte, necessário o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias devidas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - DEVIDO - 

JUSTIÇA GRATUITA - ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DAS CADERNETAS 

DE POUPANÇA - EXIGÊNCIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A isenção de custas decorrente do art. 18 da 

Lei 7.347/85 não se estende ao beneficiário da execução individual, já que 

o dispositivo em epígrafe tem por escopo salvaguardar a sociedade e não 

o consumidor que se dispõe a executar individualmente o título executivo 

judicial. A despeito do comando legal estampado no artigo 4º da Lei nº 

1.060/50, a concessão dos auspícios da gratuidade da justiça se afigura 

condicionada à comprovação pelo litigante de que não possui condições 

financeiras de arcar com as custas processuais, sem que o dispêndio 

prejudique o sustento próprio e da família. Para o cumprimento de 

sentença coletiva não é indispensável a apresentação dos extratos das 

contas de poupança. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo 

de Instrumento nº 1407155-40.2015.8.12.0000, 2ª Câmara Cível do TJMS, 

Rel. Jairo Roberto de Quadros. j. 18.08.2015). Com o decurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda, 27 de abril de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135149 Nr: 1484-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO-DPVAT movida por MANOEL DOS SANTOS MARTINS em 

desfavor da TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A.

A parte requerente alega em sua inicial que, em decorrência de acidente 

de trânsito, ficou inválido, resultando incapaz para as ocupações 

habituais, não podendo mais praticar as atividades do dia-a-dia, nem 

tampouco para as atividades laborativas, fazendo “jus” à indenização 

securitária DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais).

Juntou documentos (fls. 5/15).

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 22/106.

O autor não apresentou a réplica (fl. 107).

Em seguida, o feito foi saneado, afastando-se as preliminares, ocasião em 

que foi deferida a realização de prova pericial (fls. 109/110).

O laudo médico-pericial foi apresentado às fls. 119/122.

As partes manifestaram-se acerca do laudo às fls. 126 e 127/131.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença.

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).

Pois bem.

A Lei Federal nº 6.194/1974 estabelece diretrizes quanto à obrigação de 

indenizar das seguradoras:

Art. 3.º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada:

a) (revogada);

b) (revogada);

c) (revogada);

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente; e

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à 

vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas.

Noutras palavras, o DPVAT garante o direito de indenização às vítimas de 

acidentes de trânsito, por morte e invalidez permanente total ou parcial, 

além do reembolso das despesas médicas e hospitalares.

No caso em apreço, verifico que o laudo pericial acostado nos autos às 

fls. 119/122, concluiu pelo estado de invalidez permanente ocasionado 

pela ruptura do ligamento do joelho e trauma na região lombar do autor, 

fazendo “jus” ao recebimento de indenização no percentual de 75% de 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza a 

quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). No entanto, deverá ser descontado o valor recebido na esfera 

administrativa, qual seja, R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos – fl. 89), desta forma, o autor faz “jus” ao valor de 

R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Então, ressai dos autos e da prova já produzida que a parte autora faz 

“jus” ao recebimento do prêmio objeto do seguro obrigatório, na 

proporcionalidade acima indicada.

Logo, uma vez satisfeitas às exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei 

6.194/74.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, de forma a condenar a parte requerida ao pagamento do montante de 

R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), referente ao percentual de 

invalidez permanente aferido pelo perito do Juízo.

Tal valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o 

sinistro. O valor também deverá ser acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 

43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 

86, parágrafo único, do NCPC), CONDENO a ré ao pagamento de custas, 

despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

 Considerando que os honorários periciais já se encontram depositados 

em Juízo, conforme se vê à fl. 116, EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

do referido valor em favor do médico-perito nomeado nos autos (fls. 

109/110).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 
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dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142782 Nr: 4780-68.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por GILSON RIBEIRO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 15/22.

Decisão de indeferimento da tutela antecipada às fls. 25/26.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 29/41.

A réplica foi trazida às fls. 45/51.

Determinada a perícia médica, o laudo foi anexado às fls. 64/67.

O autor manifestou sobre o laudo pericial, oportunidade em que requereu 

novamente a antecipação da tutela (fls. 70/72).

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora.

No laudo pericial de fls. 64/67, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que o autor padece de incapacidade total 

e permanente para as atividades laborais.

 Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

A este respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles 

que se encontra em situação assemelhada à do autor, em consonância 

com o resultado de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente 

oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ABATIMENTO VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. Nos moldes do 

entendimento jurisprudencial dominante, é prescindível a provocação 

administrativa antes do manejo da via judicial nas ações em que se pleiteia 

benefício previdenciário. Ressalva do entendimento pessoal do relator. 3. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. 

Cumpridos o requisito da carência e qualidade de segurado: 

restabelecimento de auxílio-doença (gozado de 17.04.1997 a 17.06.1997 - 

fls. 17). 5. Averiguada a incapacidade total e permanente (paciente vítima 

de hipotrofia cortical cerebral e epilepsia), devida a aposentadoria por 

invalidez a contar da cessação administrativa do auxílio-doença, 

respeitada a prescrição quinquenal. 6. Facultada à Autarquia 

Previdenciária a comprovação de eventuais parcelas quitadas pela via 

administrativa quando do retorno dos autos à primeira instância com vistas 

a se evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa, 

ambos repudiados pelo ordenamento jurídico. 7. Atrasados: a) correção 

monetária e juros de mora pelo MCJF. 8. Implantação imediata do benefício, 

nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. Apelação 

desprovida e remessa oficial parcialmente provida (itens 6 e 7).

 (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042155-57.2007.4.01.9199/MG, 2ª TURMA DO 

TRF DA 1ª REGIÃO, REL. FRANCISCO DE ASSIS BETTI. J. 24.09.2014, 

UNÂNIME, E-DJF1 08.10.2014)”.

Além do mais, a condição de segurado do autor, em que pese ter sido 

fundamento de defesa alegado na contestação, encontra-se superada 

uma vez que a própria autarquia já havia concedido administrativamente o 

benefício pleiteado, o qual cessou apenas em decorrência da suposta 

recuperação dele para o desempenho de atividades laborais (“vide” fl. 22).

Trocando em miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o 

benefício pressupõe o atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, o 

autor, dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, 

condição de segurado, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. 

A cessação administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, 

apenas decorreu da suposta recuperação do segurado, fato que foi 

afastado por força da perícia judicial realizada nos autos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:

a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora GILSON RIBEIRO, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário benefício, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação 

do benefício, qual seja, 20 de novembro de 2014 (fl. 33). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial, qual seja, 12 de março de 2018 (fls. 64/67), inclusive, 

com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 

do TRF da 1ª Região) e com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% 

ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados às fls. 25/26 em R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal 
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Regional Federal da Primeira Região.

Outrossim, CONCEDO a tutela antecipada para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais do autor, se já não o tiver sido 

feito.

Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração a 

natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE os 

autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: GILSON RIBEIRO; 

benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um 

por cento) do salário benefício; data da cessação do benefício: 20 DE 

NOVEMBRO DE 2014; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da apresentação 

do laudo pericial: 12 DE MARÇO DE 2018.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167504 Nr: 3864-97.2018.811.0013

 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: Patricia Eugenia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA 

DE NATUREZA ANTECIPADA ajuizada por PATRÍCIA EUGÊNIA DOS 

SANTOS contra MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

A ação tem por objeto obrigar a Fazenda Pública Municipal a fornecer 

transporte para o tratamento fora do domicílio da autora, bem como que o 

juízo nomeie um médico para preencher o formulário de solicitação para tal 

pedido.

Juntou documentos (fls. 08/23).

E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário, fundamento e decido.

Da simples análise dos autos, e sem quaisquer dificuldades é possível 

vislumbrar que o proveito econômico perseguido pela parte autora possui 

valor menor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Por outro lado, a Lei nº 12.153/2009 determina em seu art. 1.º que a União, 

no Distrito Federal e territórios, e os Estados criarão os Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, que passarão a compor o sistema dos Juizados 

Especiais dos Estados e do Distrito Federal com os Juizados Especiais 

Cíveis e Juizados Especiais Criminais (art. 1.º, parágrafo único).

Nos estreitos limites do tema da competência, a Lei nº 12.153/2009 é 

importante porque cria no âmbito dos Juizados Especiais uma competência 

absoluta, conforme expressamente previsto no art. 2.º, § 4º.

 Nesse tocante, o legislador preferiu adotar a opção já utilizada nos 

Juizados Especiais Federais, o que demonstra a tendência de se tornar 

absoluta a competência de qualquer Juizado Especial.

 Com isso, segundo o art. 2.º, caput, da Lei 12.153/2009, o Juizado 

Especial da Fazenda Pública é competente para processar, conciliar e 

julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos.

 Portanto, mais uma vez, como se nota, a competência é absoluta, apesar 

de fixada tomando por base o valor da causa.

É sabido, todavia, que não é só o valor da causa, entretanto, que 

determina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

porque determinadas espécies de ação, independentemente de seu valor, 

estão excluídas expressamente dos Juizados pelo art. 2.º, § 1.º, da Lei 

12.153/2009.

 Por outro vértice, o art. 5.º da mesma lei prevê quais sujeitos poderão 

participar do processo de competência dos Juizados Especiais: no polo 

ativo as pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte e 

no polo passivo o Estado, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.

Logo, sendo no caso dos autos, perfeitamente possível é o 

processamento do feito por meio do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

uma vez que a matéria se amolda à competência absoluta daquele juízo, 

não incidindo as hipóteses dos incisos do §1º do art. 2º, da Lei nº 

12.153/2009, além do que as partes se enquadram nas disposições legais 

dos incisos I e II do art. 5º da aludida lei federal, não ultrapassando o valor 

da causa 60 (sessenta) salários mínimos.

Diante de tal panorama, com fulcro assente no art. 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, DECLINO da competência ao juízo da 1ª Vara desta 

Comarca, para quem os autos deverão ser remetidos, “ex vi” do art. 43 do 

mesmo “codex”.

PROMOVAM-SE as baixas no sistema Apolo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163227 Nr: 1855-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCARLOS TEIXEIRA NOBRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta pelo ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA contra FRANCARLOS TEIXEIRA NOBRES.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 59/60, o exequente requereu a 

extinção do processo nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

às fls. 59/60 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o (a) exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, 

se assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

REVOGO A LIMINAR deferida de fls. 44/45, consequentemente, 

DETERMINO a liberação do veículo FIAT/PALIO 1.8 R FLEX, placa KAO5293 

da restrição judicial via Sistema Renajud.

CONDENO o exequente ao pagamento das custas e taxas judiciárias. Por 

outro lado, deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da 

inexistência da triangularização processual.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83224 Nr: 616-02.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Jaó Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Emilia Gonçalves de 

Rueda - OAB:OAB/PE 23748, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/B

 Certifico para os devidos fins que, o perito nomeado Hélio Borba Moratelli, 

designou o dia 19 de junho de 2018 às 14h00 para realização da perícia. 

Sendo assim, em cumprimento ao provimento 56/2007 CGJ, abro vista para 

as partes se manifestarem o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, para 

que caso queiram, indiquem assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163279 Nr: 1881-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 15/25.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 31/37.

O autor não apresentou a réplica (fl. 48).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 29 de maio de 2018, às 15h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167760 Nr: 4001-79.2018.811.0013

 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: KAYCK GUIMARAES DE LAVOR, Leonice Vieira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Presentes os pressupostos do art. 319 e 320 do NCPC, CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias [arts. 183, caput, do NCPC], fazendo-se constar, outrossim, a 

advertência a que faz menção o art. 344 do NCPC.Após, com a juntada da 

resposta da autarquia, INTIME-SE a autora, por meio de seus patronos 

constituídos nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada (NCPC, art. 350).Sem prejuízo das 

determinações acima, PROCEDA-SE a prova pericial médica e o estudo 

psicossocial para apurar o mais preciso possível a renda per capita da 

família da parte demandante. No referido estudo, a Assistente Social 

deverá indicar as condições da habitação, os móveis que o incrementam, 

além de outros dados que julgar necessários para se visualizar o padrão 

econômico da família. NOMEIO como perito o ilustre médico Dr. José Dárcio 

de Andrade Rudner, CRM-MT 1.580, 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.Assim, ARBITRO 

honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do 

art. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167754 Nr: 4000-94.2018.811.0013

 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: MAURINA MARTINS DE SOUZA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC.

CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344 do NCPC.

Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma do 

art. 355 do NCPC.

Em atenção ao princípio da celeridade processual e da eficiência, DEIXO 

de designar audiência de conciliação, uma vez que é fato notório que o 

Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, nas audiências 

designadas nesta Comarca.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50596 Nr: 1989-10.2009.811.0013

 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: Evaniria Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1989-10.2009.811.0013

Cód. nº. 50596

Vistos.

Considerando a inércia da parte exequente (fl. 118), DETERMINO a 

remessa dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 26 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60451 Nr: 791-64.2011.811.0013

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Renato Hanel, Maria Aparecida Dario Hanel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Fiorelo Cominetti, Ilse Strub Cominetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 
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OAB:15555, Tulio Marcelo Denig Bandeira - OAB:26713-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Tadeu Silva - 

OAB:16343/PR

 Autos do processo nº. 791-64.2011.811.0013

Cód. nº. 60451

Vistos.

Em análise aos autos, percebe-se que houve um equívoco na prolação da 

sentença às fls. 318/319, uma vez que a condenação para pagamento de 

honorários constou em desfavor do embargado, no entanto, o correto 

seria em desfavor dos embargantes, uma vez que deu causa a extinção 

do feito (art. 85, § 10, do NCPC).

Neste sentido, com base no art. 494, I, do NCPC, CORRIJO de ofício a 

inexatidão material constante na sentença, para atribuir a condenação de 

honorários em desfavor dos embargantes, consequentemente, INDEFIRO o 

pedido de fls. 322/322vº.

No mais, INTIME-SE a parte embargada, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender 

pertinente ao prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo encimado e inexistindo manifestação, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Pontes e Lacerda, 26 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60262 Nr: 602-86.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julcerio Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucileia Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos do processo nº. 602-86.2011.811.0013

Cód. nº. 60262

Vistos.

CUMPRA-SE a decisão proferida anteriormente (fls. 227/227vº), 

concernente as expedições de alvarás em favor das partes, na fração de 

50% (cinquenta por cento).

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 26 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112000 Nr: 909-64.2016.811.0013

 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 Ribeiro da Mata

 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 devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153115 Nr: 9456-59.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Xavier Nepomuceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139039 Nr: 3266-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelly Marcela de Jesus Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148681 Nr: 7262-86.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Barreto, Rosangela de Oliveira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113245 Nr: 1333-09.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94811 Nr: 5567-05.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: vera lucia da silva mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conquista- Prev

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA OLIVEIRA MIRANDA 

MARQUES - OAB:8567

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120748 Nr: 3898-43.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sergio Souza Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SILVEIRA 

DAMACENO - OAB:15654, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:19077-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.112, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abro vista à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144942 Nr: 5675-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO SEBASTIÃO PACHURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a informação da 

Assistente Social nomeada nos autos sobre a não localizam da parte 

autora para a realização do Estudo Social, conforme ref. 29, e com 

amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas para a parte autora se 

manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101846 Nr: 2870-74.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete Francisco de Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

procedo a intimação das partes a fim de que se manifestem no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95587 Nr: 159-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Conquista Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor H. dos Santos Silva-ME, Victor H. dos 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Di Beneditto Junior - 

OAB:OAB/MS 12234, HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme penhora negativa via 

Bacenjud e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vistas à 

parte autora para manifestação, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96325 Nr: 488-11.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dielida Gomides Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vale de São Domingos/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonair Lima Bianquini Filho - 

OAB:15265 - MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o fim 

de CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS a:( I ) 

COMPENSAR o dano moral provocado em DIELIDA GOMIDES ALVES, 

mediante o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos 

monetariamente com base no INPC/IBGE a partir da data da sentença 

(Súmula nº 362/STJ) e com a incidência de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso - 11/03/2013 -(Súmula nº 

54/STJ).( II ) INDENIZAR o dano material provocado a DIELIDA GOMIDES 

ALVES, mediante o pagamento de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte 

reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (11/03/2013), nos termos do 

art. 398 do CC/2002 c/c as Súmulas 43 e 54 do STJ;Em decorrência do 

princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento de 

honorários advocatícios no valor de R$ 1.132,00 (mil, cento e trinta e dois 

reais), nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Outrossim, ISENTO o réu do pagamento de despesas e custas 

p r o c e s s u a i s ,  n o s  t e r m o s  d a  L e i  E s t a d u a l  n º 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE, expedindo o necessário com 

urgência.NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.Em não havendo recurso 

voluntário e levando-se em consideração a natureza ilíquida da sentença 

condenatória ora proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em reexame necessário, em 

observância ao teor da Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96325 Nr: 488-11.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dielida Gomides Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vale de São Domingos/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonair Lima Bianquini Filho - 

OAB:15265 - MT

 Vistos.

A audiência anteriormente designada não poderá ser realizada, tendo em 

vista que o ilustre membro do Ministério Público que atua nesta comarca foi 

convocado para participar do “I Encontro do Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e Adolescente: 26 anos do ECA”, conforme Ofício em 

anexo.

Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data mais próxima 

disponível em pauta, qual seja, dia 24 de agosto de 2016, às 15h00min.

INTIMEM-SE.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 486-85.2008.811.0013

 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: Gilmares de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que informe se já 

recebeu o valor requerido na RPV de fls.149/160.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90440 Nr: 2146-07.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valton da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Dan, Inês Pereira Dan, Edgard 

Aparecido Gonçalves, Lucinei Edilene Pereira Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para que se manifestem 

acerca do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60649 Nr: 989-04.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls.135/141 e, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vistas à parte autora 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43913 Nr: 555-20.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que informe se já 

recebeu o valor requerido na RPV de fls.214/221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92158 Nr: 3533-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Teixeira Hernandes, Cleunice Maria de Andrade 

Silva, Odete Teodoro Moraes, Eva Gomes Parangaba, Margarida Cabral da 

Luz Crescêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.1080 e, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para as partes se 

manifestarem o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52354 Nr: 3725-63.2009.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toyota Leasing do Brasil S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoeste Industria e Comercio de Carne 

Ltda-ME, Paulo Sérgio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:OAB-MT 14431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92705 Nr: 4006-43.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice Braz, Lílian Amorim da Mota Silva, Neli José 

de Oliveira Alves, Vera Lucia de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.906 e, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para as partes se 

manifestarem o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando quesitos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000495-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO CARMO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000495-78.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 32.227,00; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: ARMANDO CARMO DE 

MORAES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pela AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra ARMANDO 

CARMO DE MORAES, sob a alegação de que celebrou com a parte 

requerida um contrato de financiamento, concedendo um crédito de R$ 

38.209,87 (trinta e oito mil, duzentos e nove reais e oitenta e sete 

centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.246,03 

(mil, duzentos e quarenta e seis reais e três centavos). Afirma que o 

veículo financiado pela parte requerida é da marca Fiat, Modelo: S 

Working, 1.4, FX CD, Chassi: 9BD57834UGB079111, Placa: QBA7883, 

Renavam: 1082185806, Branco, ano/modelo: 2016/2017. Sustenta o autor, 

em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da 

prestação com vencimento a partir de 22/09/2017, o que deu ensejo ao 

vencimento antecipado das demais, importando de forma atualizada, no 

valor total, líquido e certo de R$ 32.227,00 (trinta e dois mil, duzentos e 

vinte e sete reais). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o 

mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação 

extrajudicial que não foi entregue no endereço do contrato pelo fato do 

endereço ser insuficiente, oportunidade pela qual o autor carreou aos 

autos o instrumento de protesto, pugnando pela concessão de mandado 

liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao 

recebimento da ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de 

PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade 

por proporcionar a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, 

preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à direta, 

preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal 

ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento 

e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no 

seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados às fls. 18/20 demonstram a realização do negócio 

jurídico entre as partes. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. 

Nessa trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO 

-FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE 

-IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (vide fl. 25). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

Fiat, Modelo: S Working, 1.4, FX CD, Chassi: 9BD57834UGB079111, Placa: 

QBA7883, Renavam: 1082185806, Branco, ano/modelo: 2016/2017.. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 

representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 26 

de abril de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000524-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000524-31.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA (228)/[Sucessão Provisória]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LUZIA SOARES DE FREITAS Parte Ré: RÉU: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Vistos. De partida, chamo o feito à ordem para declarar a 

nulidade do despacho de Id nº. 12945927, uma vez que seu lançamento 

deu-se de maneira equivocada. Pois bem. Cuida-se de pedido de ALVARÁ 

JUDICIAL para levantamento de valores disponíveis em conta bancária 

titularizadas por MARIA JOSÉ SOARES, falecida em 5 de julho de 2017, 

formulado por LUZIA SOARES DE FREITAS ROMERO, na condição de 

inventariante, devidamente qualificada nos autos. Vieram-me conclusos. É 

o relato do necessário. Decido. O alvará judicial é procedimento de 

jurisdição voluntária que, por essência, é mera administração pública de 

interesses privados, em razão de expressa opção do legislador 

processual. Caracteriza-se, em síntese, pela inexistência de litígio, 

cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, simplesmente homologar 

ou autorizar o pedido de natureza eminentemente particular. Deste modo, 

analisando os documentos que instruem a inicial, percebe-se que o pedido 

formulado neste feito comporta acolhimento, por significar o cuidado e o 

zelo no trato dos bens do tutelado por parte de sua tutora. Repise-se que 

o presente procedimento é de jurisdição voluntária, ocasião em que a 

decisão não faz coisa julgada, nem está o juiz obrigado a observar 

critérios de legalidade estrita, podendo inclusive adotar em cada caso a 

solução que reputar mais conveniente ou oportuna, bem como é livre para 

ordenar de ofício a realização de quaisquer providências. Portanto, 

DEFIRO o pedido de alvará judicial e, por consequência, JULGO 

PROCEDENTE a presente pretensão, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em prol 

de LUZIA SOARES DE FREITAS ROMERO, para fins de proceder ao 

encerramento de contas e levantamento dos valores depositados em 

contas bancárias titularizadas por MARIA JOSÉ SOARES, inscrita no CPF 

nº. 241.717.191-00, mantidas na agência nº. 3439, da Caixa Econômica 

Federal, fornecendo-lhe, inclusive os extratos das respectivas contas 

bancária. DEIXO de condenar a requerente ao pagamento das custas e 
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demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado, 

em decorrência da natureza da demanda. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE via 

DJE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de 

abril de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 145947 Nr: 6115-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deyvis Alexander Nunes de Souza, Murilo 

Pereira dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Fagundes 

Magualhães - OAB:17.567

17567/M

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Diante das informações acima, 

REDESIGNO o ato para 27/06/2018, às 15:00. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando a redesignação, bem como que o acusado Murilo 

Pereira dos Reis encontra-se, atualmente, no Estado de Rondônia. II. 

Intime-se o advogado via DJE. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 157716 Nr: 11713-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma de Freitas Ferreira

 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. Considerando os termos da carta 

precatória 579/2017, defiro o requerimento da defesa para conceder 

prazo de até 30 dias para pagamento da prestação pecuniária, objeto de 

conversão da pena restritiva de direito de prestação de serviços à 

comunidade. II. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando da presente 

decisão. Com a juntada do comprovante de pagamento, volvam-me 

conclusos para deliberação III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

sai o presente intimado. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 106370 Nr: 4754-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Emília Pereira dos Santos, Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 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):

 Cod. Proc.: 17590 Nr: 1973-37.2001.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anéliton Benedito Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Fidelis de Souza Júnior 

- OAB:OAB-MT 8564, João Mário Silva Maldonado - OAB:4721-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto da Silva - 

OAB:284-A/TO

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 4.430,75 

(quatro mil quatrocentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença para recolhimento da guia de 

custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita 

(custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, e mandar 

gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83437 Nr: 839-52.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Taparo Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Martins de Oliveira - 

OAB:OAB/SP 109.633

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELO TAPARO JÚNIOR, Cpf: 

11981649808, Rg: 23626908, Filiação: Maria Helena Gueiros Taparo e 

Angelo Taparo Neto, data de nascimento: 29/01/1976, brasileiro(a), natural 

de Araçatuba-SP, vendedor, Telefone 18-9705-8431. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, para que, 

caso queira, requerer a devolução da fiança recolhida, sob pena de 

perdimento.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I.Processo em ordem.II.Reitere-se 

a publicação de intimação para que o patrono do réu apresente alegações 

finais no prazo de cinco dias, sob pena de ser oficiado à Ordem dos 

advogados do Brasil.III.Transcorrido o prazo na inércia, certifique-se e 

após volvam-me os autos conclusos para providências.IV.Cumpra-se. 

Expeça-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, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro de 2018

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 82198 Nr: 4455-69.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deodoro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEODORO FERREIRA, Cpf: 

85127787172, Rg: 979381, Filiação: Maria Adelina Espinosa e Joaquim 

Euzebio Ferreira, data de nascimento: 01/12/1970, brasileiro(a), natural de 

Porto Esperidião-MT, convivente, Telefone 65999838606. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 05 DIAS, indique novo advogado para efetuar sua defesa e 

apresentar as razões de recurso de apelação no prazo legal, visto que 

manifestou sua vontade de recorrer da r. sentença.

Despacho /Dec isão :  P rocesso  n .  4455-69 .2012 .811 .0013  

(82198)Vistos.DEFIRO a cota ministerial de fls. 92/93, e DETERMINO a 

intimação do réu DEODORO FERREIRA, por meio editalício, para que 

constitua advogado para a apresentação das razões de recurso de 

apelação, visto que manifestou sua vontade em recorrer – fls 

80.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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 400 de 573



lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro de 2018

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 84762 Nr: 2286-75.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonata Chiste de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 61510 Nr: 1851-72.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ettore Kozan Demarchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 119287 Nr: 3289-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danubio Viana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Certifique a Secretaria quanto ao 

retorno das missivas expedidas, remetendo os autos logo após ao MP 

para manifestar-se quanto ao pedido de revogação da prisão, vindo-me 

após conclusos para deliberação. II. Não tendo retornado qualquer delas, 

oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto ao 

cumprimento. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 108442 Nr: 5550-32.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Silva Silveira, Valdinéia Gomes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu/APELADO apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 104019 Nr: 3745-44.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Severino Coelho, Éric Luz Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu/APELADO apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 100472 Nr: 2320-79.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu/APELADO apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 102229 Nr: 3032-69.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente e patrono para comparecerem a audiência 

designada para o dia 16 de maio de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 18 de junho de 2018, às 

13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRANILDE DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 18 de junho de 2018, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-04.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 18 de junho de 2018, às 

13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ASSUNCAO NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 18 de junho de 2018, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 18 de junho de 2018, às 

14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT0016095A (ADVOGADO)

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 18 de junho de 2018, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON KENNEDDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de junho de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA OLIVEIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 18 de junho de 2018, às 

14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOARES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 16 de maio de 2018, às 15hs.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR GABRIEL DANTAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 18 de junho de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA COSTA SALOMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença a seguir transcrita. 

"Considerando que a requerente tem domicílio eleitoral na Comarca de 

Porto Espiridião, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, diante 

da incompetência territorial deste Juizado. PRI. Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA DOMINGOS RODRIGUES (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o 

pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a pagar à Reclamante , o valor de 
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R$ 4.000,0 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 

405) e correção monetária a partir do presente decisum. Declaro ainda, a 

inexistência de qualquer débito da autora com a ré em relação aos 

contratos litigados. Defiro a liminar pleiteada para retirada do nome da 

reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais efeitos. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

transcrita parcialmente. "ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos 

consta, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo 

Parcialmente Procedente o pedido inicial, para CONDENAR as Reclamadas, 

solidariamente, a pagar ao Reclamante, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

pelos danos morais, acrescidos de juros e correção monetária a partir do 

presente decisum. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação 

será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 

475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o 

pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a pagar à Reclamante , o valor de 

R$ 4.000,0 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 

405) e correção monetária a partir do presente decisum. Declaro ainda, a 

inexistência de qualquer débito da autora com a ré em relação aos 

contratos litigados. Defiro a liminar pleiteada para retirada do nome da 

reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais efeitos. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e 

condeno, solidariamente, a parte requerente e o advogado Stephany 

Quintanilha da Silva o pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da 

causa, em favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma 

base de cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da demandada. 

Oficie-se à OAB-SP e OAB-MT, com cópia da sentença e petição inicial, 

informando acerca do número de demandas promovidas pelo advogado 

nesta Comarca, até a presente data. P.R.I. Intimem-se para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 dias, após o trânsito em jugado, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de 10% sobre a condenação, nos 

termos do art.475-J do CPC."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010789-41.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo 

legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. 

Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, de 

acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario 

sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-82.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR GABRIEL DANTAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 18 de junho de 2018, às 

15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIR OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de maio de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000698-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010455-07.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUZA GONCALVES PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para manifestar-se 

quanto ao Despacho retro e dar prosseguimento nos autos.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25347 Nr: 623-64.2008.811.0014

 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: Altair Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Glória Morbeck Vilela, Josemar Batista 

Vilela, Marilza Morbeck Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Esteves de Lacerda Filho 

- OAB:/MT. Nº 2.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:7732-B

 VISTO,

CITE-SE no endereço informado pelo autor às fls. 168/169.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, uma vez que o feito encontra-se incluso na 

Meta nº 02 do CNJ.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24854 Nr: 161-10.2008.811.0014

 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: Raul Farias Pinto, João Pinto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação tão somente para DETERMINAR a reintegração dos 

embargantes à posse da área que ultrapassa a propriedade arrematada 

pelo embargado, conforme mapa de fls. 289/292.Em vista da sucumbência 

recíproca, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para determinar ao 

embargado que pague 80% (oitenta por cento) das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º), ficando os 20% (vinte 

por cento) restantes a cargo dos embargantes.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE o competente mandado reintegratório, autorizando, desde já, a 

requisição de força policial para seu cumprimento, caso mostre 

necessário.Após, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 

(quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, 

conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70748 Nr: 891-40.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdMF, Ana Maria de Macedo Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.Em vista 

disso, CONDENO o requerente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE 

a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79063 Nr: 656-05.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Cesar Geron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER AUGUSTO BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAPUAN CAESAR DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de embargos à execução opostos por ALBERTO CESAR GERON 

em face de WAGNER AUGUSTO BUSS, em que o embargante postula pela 

concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas com a 

gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos autos comprovante 

de renda ou declaração, de próprio punho ou por representantes com 

poderes específicos, de que não tem condições de pagar as custas 

processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.

 No caso dos autos, nota-se que o embargante sequer apresentou mera 

declaração de hipossuficiência, não havendo indícios, pois, da alegada 

miserabilidade.

Portanto, inexistindo parâmetro para aferir a veracidade da sustentada 

parca condição econômico-financeira do autor, a emenda à exordial é 

medida imperiosa.

Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa 

a justificar a concessão da gratuidade da justiça à própria, apresentando 

documentos que atestem sua situação de hipossuficiência, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá, de fato, 

comprometer seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Por conseguinte, se procedida a emenda de forma tempestiva, APENSE-SE 

a presente ação ao feito conexo e, somente após, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71267 Nr: 1180-70.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rádio Táxi 2000 Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo João de Oliveira Silva, Camila Kairne 

Sales de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, para o fim CONDENAR os requeridos ao pagamento de 

danos materiais na modalidade danos emergentes no valor de R$ 

22.682,06 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e seis 

centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da do 

efetivo prejuízo (S. 43/STJ).Em vista da sucumbência recíproca, 

REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR os requeridos ao 

pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, ficando os 30% (trinta por cento) a cargo do 

requerente.Contudo, tendo sido comprovada a hipossuficiência dos 

requeridos, DEFIRO a gratuidade de justiça, e SUSPENDO a exigibilidade da 

cobrança dos ônus sucumbenciais.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77140 Nr: 2036-97.2017.811.0014

 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: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURENÇO GOMES GADÊLHA 

DE MOURA - OAB:21233

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75758 Nr: 1402-04.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Sousa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67914 Nr: 1153-24.2015.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alécio de Morais Oliveira, Cláudia Genoud Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doroteu Sodré dos Santos, Elzita 

Sodré de Oliveira, Ambrósio Ferreira dos Santos, Osvaldo Luiz Rubin 

Pasqualotto, Adelino Joaquim de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA MANSO 

GOMES - OAB:15101/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76486 Nr: 1724-24.2017.811.0014

 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: Maria Aparecida Delmon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77264 Nr: 2111-39.2017.811.0014

 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: Geralda Rodrigues de Oliveira Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78324 Nr: 303-62.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76370 Nr: 1675-80.2017.811.0014

 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: Valdivino Barbosa Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72957 Nr: 2142-93.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandeir Alves da Luz
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rael Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76370 Nr: 1675-80.2017.811.0014

 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: Valdivino Barbosa Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Aportou aos autos requerimento do requerido postulando pelo 

cancelamento da presente audiência com restituição do prazo para 

contestar a presente ação eis que não foi feita a citação pessoal, com 

remessa dos autos a autarquia ré como determina o art. 182 código de 

processo civil, fls. 85/93. Pois bem, analisando detidamente os autos, 

razão assiste ao requerido. A inicial foi recebida às fl.81 dos autos não 

tendo sido expedida a citação da parte requerida com a remessa dos 

autos, para que possa contestar a inicial, inviabilizando a analise da 

documentação encartada nos autos e dos fatos alegados na inicial, 

ferindo assim a garantia do contraditório e ampla defesa. Razão pela qual, 

chamo o feito a ordem para determinar que seja procedida a citação da 

autarquia ré, com remessa dos autos, para querendo conteste a presente 

ação no prazo de 30 dias (artigo 183 NCPC). Com a juntada da 

contestação abra-se vista ao autor para impugnar. Após, façam os autos 

conclusos para designação da audiência de instrução e julgamento. 

Cancelo a audiência designada para esta data. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78189 Nr: 234-30.2018.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOURO & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948

 Certifico que procedo a a intimação da parte autora, da certidão do oficial 

de justiça a seguir transcrita: Certifico, eu Oficial de Justiça abaixo 

assinado, que procedi diversas diligências em BUSCA dos veículos 

descritos no presentes mandado na Região co Córrego Rico, sendo que 

nesta data foi possível efetuar a APREENSÃO de apenas um dos veículos, 

o qual está descritos no AUTO DE BUSCA E APREENSÃO cuja cópia 

segue em anexo. Dou fé. DEUZENI PEREIRA DE SOUZA OF. DE JUSTIÇA

DILIGÊNCIAS a serem depositadas pela parate autora: três diligências na 

região do Córrego Rico no valor de R$ 194,30 cada.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72986 Nr: 2160-17.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailton Costa Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Vistos em correição.

 Considerando a ausência de tempo hábil para analisar o feito no período 

correicional, bem como ante a designação da Dra. Luciana Braga Simão 

Tomazetti (Portaria n. 718/2017/-PRES) para jurisdicionar nesta Vara, 

retornem os autos concluso para prolação de decisão/sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27321 Nr: 1282-39.2009.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelmo Francisco de Souza, Vandersilvia de Souza, 

Vanderlucia de Souza, Vanilda Souza Bonafim, Vanda Maria de Souza 

Bonafim, Wanderléa Francisca de Souza, Antonio Miguel Francisco de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 27321

DESPACHO

VISTO,

 Cuida-se do inventário do ESPÓLIO DE MARIA MIGUEL FRANCISCO DE 

SOUZA, em que ADELMO FRANCISCO DE SOUZA alçou à condição de 

inventariante, por força de decisão de fl. 25.

Em apertada síntese, à fl. 342 pugna o inventariante pela homologação e 

expedição do formal de partilha, eis que as partes já se manifestaram 

sobre as primeiras declarações e que o ITCMD já foi quitado.

Pois bem.

Embora o inventariante informe que todos os herdeiros manifestaram 

concordância as últimas declarações, necessário é o parecer ministerial, 

eis que a herdeira VANDERSILVIA DE SOUZA é incapaz.

Assim, vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 25 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 122 Nr: 9-31.1986.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Pereira Lopes, Adelino Pereira Lopes, Carlindo 

Pereira Xavier., Abnério José Pereira, Diva Pereira Lopes, Benvindo 

Pereira Lopes, Edezio Pereira Lopes, Liene Xavier de Souza, Maria Pereira 

Lopes, Iracema Pereira Lopes, Ivani Pereira Ribeiro, Otavio José Pereira, 

Doralice da Silva Pereira, Anabela Rosa da Silva, Edneia Xavier Alves, 

Maria de Lourdes Xavier, Irani Pereira Lima, Edna Xavier de Lima, Maria 

Dionéia Xavier da Silva, Jovelina Lopes de Jesus, Tânia Cristina da Silva 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 122DECISÃOVISTO,Trata-se de ação de inventário na forma de 

arrolamento de bens, onde nomeou-se inventariante a pessoa de MARIO 

PEREIRA LOPES, face ao ESPOLIO DE ADELINO JOSÉ PEREIRA.À fl. 149 

pugna o inventariante por sua remoção e pela nomeação de JOSÉ LOPES 

DOS SANTOS, eis que esta em idade avançada, residindo em outra 

cidade, enquanto que José possui interesse na nomeação, bem como é o 

adquirente do direitos hereditários (fl. 74).Já à fl. 156 certificou-se a não 

intimação das herdeiras Tania Cristina da Silva Pereira e Doralice da Silva 

Pereira Vazi, para manifestarem-se sob eventual acordo informado às fls. 

139/140.Pois bem.O ordenamento jurídico, preceitua em seu artigo 617 do 

CPC que o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:I - o cônjuge ou 

companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro 
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ao tempo da morte deste;II - o herdeiro que se achar na posse e na 

administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro 

sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;III - qualquer 

herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do 

espólio;IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;V - o 

testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se 

toda a herança estiver distribuída em legados;VI - o cessionário do 

herdeiro ou do legatário;VII - o inventariante judicial, se houver;VIII - 

pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.Por 

corolário, considerando a renúncia do então inventariante, corroborado ao 

fato de que a pessoa indicada encontra-se na “administração” do bem 

imóvel do espólio, NOMEIO como inventariante JOSÉ LOPES DOS SANTOS, 

que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias.Ainda, 

INTIME-SE o inventariante e o patrono das herdeiras Tania Cristina da Silva 

Pereira e Doralice da Silva Pereira Vazi para manifestarem se houve 

efetivação no acordo informado e caso negativo, darem prosseguimento 

ao feito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 25 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24417 Nr: 1638-05.2007.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte exequente 

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.Custas se houver, pelo requerente, porém, 

SUSPENDO sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de 

justiça.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 25 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24555 Nr: 1758-48.2007.811.0014

 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: AFdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte exequente 

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.Custas se houver, pelo requerente, porém, 

SUSPENDO sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de 

justiça.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 25 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20770 Nr: 18-89.2006.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enir Arge Conceição - OAB:2232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em obediência aos ditames do artigo 622, II, do novo 

Código de Processo Civil, REMOVO do cargo de inventariante o herdeiro 

EDILSON SODRÉ DE OLIVEIRA, nomeando, pois, para exercer o respectivo 

múnus a sucessora EUVIRA SODRÉ DE OLIVEIRA, devidamente 

qualificada nos autos, o qual deverá prestar compromisso, em cinco (05) 

dias.Após a colheita do compromisso da nova inventariante, INTIME-A para 

proceder, consoante determinado à fl. 122, no prazo de 15 (quinze) dias, 

eis que tal medida é imprescindível para o deslinde do feito, o qual, 

assinala-se, tramita desde os idos de 2006, estando, portanto, incluso na 

Meta 02 do CNJ.Oportunamente, consigno que a Sra. ora nomeada 

inventariante já foi nomeada à fl. 131 e removida à fl.135 diante de sua 

inercia, bem como este Juízo já buscou nomear terceira pessoa que não 

foi localizada. Assim, caso a ora inventariante permaneça mais uma vez 

inerte, INTIME-A, pessoalmente, para que, em 15 (quinze) dias, promova 

os atos e as diligências que lhe incumbir, consignando que sua omissão 

implicará na extinção do feito, com fundamento no art. 485, inc. III, do 

NCPC.II - DA RENÚNCIA Extrai-se da petição de fl. 147 requerimento de 

renúncia do patrono constituído.Posto isto, DEFIRO tal pedido, de modo que 

determino seja o mesmo excluído do Sistema Apolo.Dito isso, DETERMINO 

a notificação/intimação da inventariante ora nomeada no endereço 

constante nos autos, para ciência da renúncia, bem como para que 

constitua novo patrono para que promova o regular andamento do feito na 

forma supra determinada.Por outro lado, nos termos do artigo 112 do 

NCPC fica o(s) subscritor(s) da petição representando a inventariante por 

10  (dez )  d i as .  I n t imem-se .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Poxoréu/MT, 25 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78468 Nr: 374-64.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo Federal da 7ª Vara Subseção Judiciária de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21354/O, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755/MT

 Código: 78468

DESPACHO

VISTO,

Trata-se de carta precatória oriunda do Justiça Federal – 7ª Vara – com a 

finalidade de realizar audiência admonitória e fiscalização do cumprimento 

da pena substitutiva proferida em desfavor de ANTONIO RODRIGUES DA 

SILVA.

Em síntese, designada audiência admonitória o reeducando não 

compareceu eis que não intimado pessoalmente, tendo em vista que ele 

trabalha em outra cidade, retornando somente após às 20h. Assim, 

redesignou-se a audiência e determinou-se que o mandado fosse 

cumprido após às 20h.

À fl. 33 o reeducando compareceu aos autos, justificando sua ausência 

na audiência designada e pugnando seja a carta precatória remetida a 

comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista a distância entre as Comarcas de 

Rondonópolis – Poxoréu, e o réu estar impossibilidade no presente 

momento de arcar com os custos do deslocamento.

POIS BEM.

Conforme se extrai dos autos, o reeducando reside nesta cidade de 

Poxoréu e trabalha na cidade de Rondonópolis, saindo antes das 06h00 e 

retornando após às 19h00, diariamente.

Dito isso, tenho que injustificada a remessa da carta precatória à cidade 

de Cuiabá, eis que o réu aqui reside e faz o percurso Poxoréu à 

Rondonópolis diariamente.

 Ademais, convém dizer que a análise do requerimento de alteração da 

cidade a ser cumprir a pena é de competência do Juízo Deprecante, eis 

que a este convém apenas executar a finalidade da missiva.

Por todo o exposto, MANTENHO a audiência designada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 25 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75596 Nr: 1311-11.2017.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: Luciene Ferreira Afonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Francisco da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clélia Maria de Paiva Martins - 

OAB:17748-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 Código 75596

DESPACHO

VISTO,

Dessume-se dos autos que após contestada e impugnada a ação, as 

partes foram intimadas para especificarem provas, tendo ambas pugnado 

pela designação de audiência de instrução para a inquirição de 

testemunhas (fls. 100/102 e 111/112).

Destarte, por não haver preliminares ou outras prejudiciais pendentes de 

análise, DECLARO saneado o feito.

Por conseguinte, DEFIRO o pedido das partes e, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 12 de junho de 2018, às 15h00min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecer ao ato, acompanhadas de seus 

advogados.

Haja vista o disposto no art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados 

para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as 

tragam no dia e hora designadas, independente de prévia intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 25 de abril de 2018.

.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63320 Nr: 12-04.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro José Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luis Pedroso 

Marques de Oliveira - OAB:7666/MT

 Ante o exposto, deixo de determinar a remessa dos autos ao Juizado 

Especial e pelas fundamentações acima JULGO EXTINTA a punibilidade do 

acusado VALDOMIRO JOS´DIAS, vulgo “Tidomiro” referente ao crime em 

tela, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, inciso VI, todos do Código 

Penal, para reconhecer o implemento da prescrição propriamente dita da 

pretensão punitiva estatal.No mais, permanece a sentença 

inalterada.Portanto DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de 

declaração nos termos da fundamentação.Assim, cientifique-se o 

Ministério Público, abrindo-se novo prazo para a interposição de recurso, 

de modo que deixo de analisar a petição de fl. 203.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Poxoréu – MT, 25 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74255 Nr: 678-97.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemi França Barbosa, Waldemisso França 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denisvaldo Aparecido 

Bulhões - OAB:23863/O

 POIS BEM.Saneado o feito, e não havendo outras questões a serem 

dirimidas, DESIGNO o dia 24 de maio de 2018, às 13h00min (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as testemunhas arroladas 

pela defesa e acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e 

local.Intimem-se os acusados cientificando-os da presente 

audiência.Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras comarcas, exceto as contiguas.Dê-se ciência ao Ministério Público 

e à Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 25 de abril 

de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71085 Nr: 1072-41.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronilce Umbelina de Brito, Eunice Rita de Brito 

Sol, Edsonina Benedita Sol dos Santos, Sebastião Santana Sol, Edmilson 

Guirras dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTÉRCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:19365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:15

Resumo da Inicial:O requerente exerce a posse do imóvel localizado no 

bairro Maria Sabina, há aproximadamento 22 anos. Desde o princípio, o 

requerente cultiva banana, acerola, manga, cajá, buriti, no imóvel. O 

requerente jamais sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por 

parte de quem quer seja, portanto posse mansa e pacífica durante todo 

tempo.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Imóvel localizado no loteamento 

denominado Maria Sabina, lote nº 05, quadra 21, Poxoréu MT

Decisão/Despacho:VISTO,

De início, considerando que a ação foi proposta segundo os pressupostos 

da usucapião extraordinária e, não aqueles atinentes à usucapião especial 

urbana, tem-se que dispensável a comprovação da inexistência de outros 

bens imóveis registrados em nome da parte interessada.

Assim, DEIXO de dar efetividade à primeira parte da decisão de fls. 

30/30v.

Por outro lado, não havendo demais providências a serem realizadas, 

PROCEDA-SE à citação dos requeridos, na forma determinada às fls. 

30/30v, bem como à retificação da capa dos autos, haja vista a emenda à 

exordial promovida.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:JUSCINETE SOUZA REIS

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 15/2018-CNPar

 A Exma. Sra. Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,...

 Considerando a implantação do Programa eSocial do Governo Federal, 

com vistas a simplificar e unificar a entrega das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais (escrituração Pública Digital) em todo o País;

 Considerando que o Sistema de Gestão Integrada da Primeira Instância – 

SGPI, desenvolvido pela Corregedoria – Geral d Justiça do Estado de Mato 

Grosso foi implementado para atender à exigências do referido Programa 

com relação a todos os colaboradores Credenciados no Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso;

 Considerando que o SGPI, após alimentado pelos credenciados necessita 

de conferência e assinatura eletrônica da certidão de produção e 

consequente envio ao FUNAJURIS para o devido pagamento;

 RESOLVE:

 Art. 1º AUTORIZAR a servidora Zenaide Silva Venâncio, matrícula 8773, 

Gestora Geral de 2ª Entrância a efetuar a conferência mensal e assinatura 

eletrônica das Certidões de Produtividade dos Credenciados da Comarca 

de São José do Rio Claro no Sistema de Gestão Integrada da Primeira 

Instância – SGPI.

 Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

 Publique-se, encaminhando cópia à Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro-MT, 27 de abril de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro
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1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67747 Nr: 3243-11.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUVINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, Cpf: 

00430224133, 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: 30/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de JUVINA DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 450/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.376,21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63987 Nr: 1139-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDECIR POLIDÓRIO, ALEXANDRA 

JONK SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

indicar bens penhoráveis do executado no prazo de 5 (cinco) dias.

São José do Rio Claro - MT, 26 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7346 Nr: 1465-60.2003.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, MARIA 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos.

Antes de homologar a partilha e dado o lapso temporal em que os autos se 

arrastam, concedo apenas e tão somente mais 30 (trinta) dias de prazo a 

parte autora, para que regularize todas as pendências processuais dos 

autos, em observância aos artigos correlatos ao conteúdo dos autos, 

constantes no Código de Processo Civil, devendo aportar aos autos 

certidões negativas de débitos atualizadas federal, estadual e municipal, 

bem como a outorga de poderes à nobre procuradora, visando regularizar 

a representação processual dos herdeiros, bem como expressar a 

vontade deles.

Intime-se. Cumpra-se, no prazo impreterível e improrrogável.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 2838-58.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

indicar bens penhoráveis do executado no prazo de 5 (cinco) dias.

São José do Rio Claro - MT, 26 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3016 Nr: 21-31.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABUR PNEUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideraldo Carlos Venâncio, EMERECIANO JOSÉ 

VENANCIO FILHO, OSCAR PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE 

MAEDA - OAB:20.912 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Tendo em vista a penhora on-line exitosa do executado IDERALDO 

CARLOS VENÂNCIO, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para apresentar endereço atualizado do mesmo, haja vista a 

certidão negativa do Oficial de Justiça às fls. 162, conforme segue:

[...] DEIXEI DE EFETUAR A INTIMAÇÃO de IDERALDO CARLOS VENÂNCIO, 

uma vez que em diligência a Rua São Pedro, nº 94, o atual proprietário 

Ricardo Alonso, diz ser proprietário do imóvel a mais de dois anos e 

desconhece a pessoa do requerido. Segundo informações do também 

requerido Oscar Pereira Costa o nome correto é Ideraldo Lazarin e o 

mesmo reside na cidade de Campo Novo do Parecis, não sabendo contudo 

seu telefone ou endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20957 Nr: 802-38.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 Autos nº 802-38.2008.811.0033

Cód. 20957

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pelo Advogado Celso Alves Pinho, 

requerendo a juntada da cópia do contrato de honorários firmado entre a 

autora e a ora requerente e de requerimento para que seja reservada a 

quantia de 30% (trinta por cento) sobre o valor da execução concernente 

aos honorários contratuais, bem como a preservação dos honorários de 

sucumbência.

Conforme preceitua o artigo 22, §4º, do Estatuto da OAB, é cabível a 

reserva dos honorários advocatícios, deduzidos da quantia a ser recebida 

pelo constituinte, desde que juntado nos autos o contrato de honorários 

advocatícios antes de expedido o alvará ou pago o precatório, in verbis:

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 
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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.

Como se vê, a lei estabelece condições para o deferimento do pedido de 

reserva de honorários profissionais, qual seja a juntada aos autos do 

contrato de honorários e que esse mesmo contrato venha aos autos antes 

da expedição do precatório ou RPV, conforme o caso.

No caso em apreço, observa-se que foram satisfeitas as condições 

legais, posto que não fora expedido nenhum precatório ou RPV.

Assim, as regras do estatuto da OAB são claras no tocante à 

possibilidade de retenção dos valores devidos a títulos de honorários, 

desde que apresentado o contrato de honorários tempestivamente.

Com efeito, para que seja determinada a reserva dos honorários 

contratuais por este Juízo necessária a juntada do respectivo contrato de 

forma tempestiva e regular, bem como a ausência de expedição de 

precatório ou RPV, o que ocorreu, motivo pelo qual DEFIRO o pleito em 

questão.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Nada mais sendo requerido, tornem-se os autos ao arquivo.

São José do Rio Claro, 24 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51892 Nr: 1101-39.2013.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI, IRENE DAMEDA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 Autos nº 1101-39.2013.811.0033

Cód. 51892

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/09/2018, às 

15:00 horas, visando a oitiva das partes, bem como inquirição das 

testemunhas tempestivamente arroladas.

Caso ainda não indicado, na inicial ou na resposta oferecida, intimem-se 

as partes a apresentarem em cartório, na forma do artigo 357, §4º e 450 

do Código de Processo Civil, o rol de testemunhas a serem ouvidas com 

antecedência mínima de 15 dias.

Deve a autora, ainda, cumprir o que dispõe o artigo 455 do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 25 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2399-71.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Tendo em vista a penhora online infrutífera de fls. 148/149, intimo o 

exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68231 Nr: 3550-62.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 Visto.

Considerando a ausência do réu nesta audiência, apesar de devidamente 

intimado, fl. 79, decreto a sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de 

Processo Penal.

Intime-se o patrono do réu para justificar a ausência nesta audiência, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e voltem para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 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: HELENA SENA VIDIGAL - 

OAB:16.402/MT, LEONARDO SULSER PARADA - OAB:11.846-B, 

ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - OAB:17.508/MT, 

TIAGO SUED - OAB:9.873-B

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas a serem ouvidas no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 27 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2258 Nr: 299-95.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FRANCISCARLOS 

ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, Franciscarlos Alcantara - 

OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

São José do Rio Claro - MT, 27 de abril de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64485 Nr: 1407-03.2016.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDE GONSALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO, RUBENS DIAS, 

AMELIA JUNCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:4.903/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, RAÍSSA 

DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o impugnado 

WANDERLEY STRUZIATO para apresentar manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.
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São José do Rio Claro - MT, 27 de abril de 2018

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63370 Nr: 812-04.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RA, KVDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIENE DOS SANTOS ARRUDA, Filiação: 

Eliene Maria dos Santos Arruda e Jailson Lucena Arruda, data de 

nascimento: 30/05/1985, brasileiro(a), natural de Uma-BA, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 

favor de ROSELI ALVES, brasileira, solteira, doméstica, portadora da 

cédula de identidade/ RG nº 21.803.715 SSP/SP e CPF nº 931.722.301-04, 

residente e domiciliada na Rua dos Crisântemos, nº 153, Jardim Olinda, 

São José do Rio Claro-MT, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, propor a presente: AÇÃO DE GUARDA DE MENOS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em favor da menor K.V.S. A, em face 

de sua genitora, EDIENE DOS SANTOS ARRUDA, brasileira, solteira, 

demais qualificações ignoras, residente e domiciliada no sitio 4 irmãs, 

frente ao sitio Bom Pastor, ao lado do bar do Eliseu, Estrada para Campo 

Novo dos Parecis, pelos fatos e fundamentos a seguir alinhados: A 

requerente é avó paterna da menor K.V.S.A, nascida em 27/05/2015 [...] A 

requerente deseja obter a guarda de sua neta, pois seu filho, CARLOS 

ANTONIO ALVES GOMES, conviveu em união estável com EDIENE DOS 

SANTOS ARRUDA por quase 02 (dois) anos, neste período, adveio K. 

V.S.A. [...] Outrossim, a requerente também relata a total falta de interesse 

da mãe pela menor em obter a guarda de sua filha, posto que, nunca se 

quer mencionou o interesse na guarda da criança, e sequer visita sua 

filha. [...] Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: c) citação da 

REQUERIDA nos moldes legais; [...] e) ao final, a procedência total da 

presente ação para que seja atribuída a GUARDA DEFINITIVA da menor, 

K.V.S. A, a Requerente, por ser pessoa que melhor irá oferecer à criança 

assistência material, moral e educacional. [...].

Despacho/Decisão: Visto.Cite-se por edital, conforme requerido às f. 39.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 27 de abril de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65353 Nr: 1839-22.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE ALCANTARA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEIDE ALCANTARA FRANÇA, Cpf: 

00655091106, Rg: 1700097-1, Filiação: Ezequiel de Barcelos França e 

Eudicéia Machado Alcantara França, data de nascimento: 29/01/1987, 

brasileiro(a), natural de São Jose Dorio Claro-MT, convivente, do lar. 

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: 23/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de LEIDE ALCANTARA 

FRANÇA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 239/2016, 

920/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/08/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 10.724,54

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63154 Nr: 685-66.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO DO SANGUE ENERGIA S/A, KOBLITZ S/A, 

INDUSTRIA, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO - ICAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KOBLITZ S/A, CNPJ: 11134145000100 e 

atualmente em local incerto e não sabido INDUSTRIA, COMÉRCIO E 

ADMINISTRAÇÃO - ICAL S/A, CNPJ: 10807881000100. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de RIO DO SANGUE ENERGIA S/A, 

KOBLITZ S/AE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

4056/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.751.088,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14407 Nr: 3303-67.2005.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARXIMANDRO PERIM COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 PROCESSO N: 3303-67.2005.811.0033 (14407)

Visto.

Dos autos verifico que as partes formalizaram acordo para adimplemento 

do débito, nos termos propostos às fl. 168-A. Todavia, há indícios de que 

o acordo ajustado não foi totalmente cumprido. Por essa razão, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se o requerido 

desocupou o imóvel no prazo assinalado no mencionado acordo.

Em caso negativo, intime-se o requerido para dizer em 15 (quinze) dias o 

motivo pelo qual não cumpriu sua parte no acordo celebrado com o autor.

Tudo cumprido, voltem os autos conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

São José do Rio Claro/MT, 25 de abril de 2018.
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CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70126 Nr: 1172-02.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ FOELLMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:36441/PR, STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:36441/PR

 Verifico, no caso em tela, a omissão mencionada já que a decisão em 

comento deixou de apreciar o pedido em questão, de modo que passo a 

apreciá-lo nesta ocasião.Quanto aos danos materiais, devem ser 

ressarcidos ao embargante, já que o embargado era responsável pela 

adequada manutenção do bem. Conforme auto de busca e apreensão de 

fl. 84, o preposto da embargada foi nomeado depositária do bem, 

assumindo a responsabilidade pela sua manutenção, constando, inclusive, 

que o bem apreendido se encontrava “em ótimo estado de 

conservação”.Conforme peticionado pelo embargante à fl. 133, em 

11/09/2017, foi noticiado nos autos desta ação de busca e apreensão que 

o bem foi devolvido em péssimas condições, que revelam, sem nenhuma 

dúvida, o péssimo estado de conservação em que se encontrava o bem, 

quando restituído. Já os documentos de fls. 141/153 comprovam a 

existência dos danos materiais alegados, devendo o quantum desses 

danos serem apurados em sede de liquidação de sentença.Assim sendo 

ACOLHO os presentes embargos de declaração para o fim de declarar a 

parte dispositiva da sentença nos seguintes termos:“Condeno o 

embargado ao pagamento de indenização por danos materiais ao 

embargante em razão dos prejuízos que este sofreu pela má conservação 

do bem, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de 

sentença”.Permanecem inalterados os demais termos da 

sentença.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 24 de abril de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 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: HELENA SENA VIDIGAL - 

OAB:16.402/MT, LEONARDO SULSER PARADA - OAB:11.846-B, 

ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - OAB:17.508/MT, 

TIAGO SUED - OAB:9.873-B

 Autos nº 690-25.2015.811.0033

Cód. 58906

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

__05__/__09__/2018, às ___15_:_30___ horas, visando a oitiva das 

partes, bem como inquirição das testemunhas tempestivamente arroladas.

Caso ainda não indicado, na inicial ou na resposta oferecida, intimem-se 

as partes a apresentarem em cartório, na forma do artigo 357, §4º e 450 

do Código de Processo Civil, o rol de testemunhas a serem ouvidas com 

antecedência mínima de 15 dias.

Deve a autora, ainda, cumprir o que dispõe o artigo 455 do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65642 Nr: 2087-85.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO FERNANDES STRUZIATO, SERGIO 

DOMINGOS PIERDONA, REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO 

LTDA, IDE GONÇALVES GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Autos nº 2087-85.2016.811.0033 – Cód. 65642

Vistos.

Defiro o pleito de fl. 308, pelo prazo impreterível e improrrogável de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que a parte postulante deverá demonstrar 

o recolhimento da primeira parcela ou eventual entabulação de acordo 

entre as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 06 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64485 Nr: 1407-03.2016.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDE GONSALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO, RUBENS DIAS, 

AMELIA JUNCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:4.903/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, RAÍSSA 

DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Autos nº 1407-03.2016.811.0033 – Cód. 64485

Vistos.

Sobre a impugnação ao benefício da justiça gratuita, manifeste-se o 

impugnado Wanderley Struziato, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quanto à manifestação de fls. 464/465 indefiro, posto que os peritos, 

pessoas detentoras dos conhecimentos específicos, se limitarão ao 

disposto no despacho saneador.

Assim, determino a intimação do requerido Rubens Dias para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a proposta de honorários.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 06 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54462 Nr: 298-22.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRC, MFCA, PMCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Autos nº 298-22.2014.811.0033

Cód. 54462

Vistos.

Considerando que os autos sem encontram em sua fase final, deixo para 

analisar a tutela de urgência quando da prolação da sentença. Assim 

sendo, determino a intimação das partes para apresentação de suas 

alegações finais, com posterior remessa ao representante do Ministério 
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Público Estadual para manifestação.

A seguir, venham-me conclusos para prolação da sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26374 Nr: 247-50.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MANTOVANI

 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:

 Autos nº 247-50.2010.811.0033

 Cód. 26374

Vistos.

Sobre a contestação e documentos apresentados pela autarquia 

requerida, manifeste-se a parte autora, no prazo legal.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 26 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18263 Nr: 190-37.2007.811.0033

 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: JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON JORGE RAMOS - 

OAB:209.896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON JORGE RAMOS - 

OAB:209.896/SP

 PROCESSO N: 190-37.2007.811.0033

CODIGO: 18263

EXEQUENTE: JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA

 EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

DECISÃO

Vistos,

 1. HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente (fl. 161/162), vez 

que inexiste oposição por parte do executado, consoante manifestação de 

fl. 163v.

 2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Presidente do 

TJMT.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução, consignando que seu silêncio importará em 

extinção pelo pagamento.

São José do Rio Claro-MT, 26 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51804 Nr: 1010-46.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1010-46.2013.811.0033

Cód. 51804

Vistos.

Manifeste-se o exequente sobre a certidão de decurso de prazo de fl. 

144, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32582 Nr: 769-09.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA TEXTIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE A. BARROS - 

OAB:206.335/SP, DENIS DONAIRE JUNIOR - OAB:OAB/SP 147.015, 

LEANDRO MARCANTONIO - OAB:OAB/SP 180.586, MILENA LOPES 

CHIORLIN - OAB:205532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 769-09.2012.811.0033

Cód. 32582

Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 26 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79018 Nr: 1075-65.2018.811.0033

 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: ALC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A par do exposto DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA para o fim de 

DECRETAR LIMINARMENTE o divórcio de ADÃO LUZINHO CORDEIRO e de 

SIMONE RIBEIRO DE ALMEIDA CORDEIRO para que produza todos os seus 

efeitos legais, com fundamento no artigo 311, inciso IV do CPC c/c o artigo 

226, §6º, da Constituição Federal.EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de 

Registro Civil e Notas do município de Bom Jardim de Goiás/GO, comarca 

de Aragarças/GO para a inscrição e averbação na competente Certidão 

de Casamento matriculada sob o nº 027624 01 55 1995 2 00007 073 

0000786 04.Deixo de designar audiência inicial de conciliação entre as 

partes tendo em vista o desconhecimento acerca do endereço da parte 

requerida, restando sua presença prejudicada no ato designado.CITE-SE, 

por edital, a parte requerida dos termos desta ação para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial.Tendo sido a 

parte requerida citada por edital, certifique-se o transcurso do prazo e não 

havendo manifestação, desde já nomeio Advogado Dativo, Dra. Carla 

Cristina Freitas, atuante nesta comarca, como curadora especial, nos 

termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a quem se dará 

vistas dos autos para os fins de direitos.Após, vistas ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.São 

José do Rio Claro – MT, 26 de abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78470 Nr: 800-19.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ARNO JOSE LODI, IRENE DAMEDA LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em tela, há 

elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza 

e objeto discutidos; (ii) contra¬tação de advogado particular, dispensando 

a atuação da Defensoria.Assim, faculto à interessada o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo.Posto isto, para apreciação do pedido 

de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos extratos 

bancários de contas de sua titularidade, como também de seu cônjuge (se 

houver), dos últimos três meses; b) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses, em nome da requerente e seu esposo (se 

houver); e c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada 

à Secretaria da Receita Federal.Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as 

custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova 

intimação, eis que trata-se de prazo peremptório e havendo seu 

transcurso sem adoção das medidas pertinentes, não há alternativa a não 

ser a incidência da norma disposta no artigo 290 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 25 de 

março de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52422 Nr: 1710-22.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, JOSÉ MARIA 

MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBLE BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO BARROS R. OSAKI - 

OAB:196.785

 Autos nº 1710-22.2013.811.0033

Cód. 52422

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovida por MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ E JOSÉ MARIA MARIANO em face de NOBLE 

BRASIL S/A, ambos suficientemente qualificados nos autos.

Os exequentes informaram o cumprimento da obrigação da obrigação e 

requereram a extinção dos autos às fls. 193.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Custas pela parte executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 25 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25335 Nr: 2567-10.2009.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, RAQUEL 

HELENA BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284/MT, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 Visto.

Sobre a informação de f. 116/118, intime o exequente para manifestação, 

no prazo de 5 (cinco) dias, e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72264 Nr: 2291-95.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO, 

ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2291-95.2017.811.0033

Cód. 72264

Vistos.

Sobre a impugnação à penhora apresentada pelos executados às fls. 

67/76, manifeste-se a exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77430 Nr: 437-32.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Autos nº 437-32.2018.811.0033

Cód. 77430

Vistos.

Embora devidamente citado, o requerido deixou o prazo transcorrer in 

albis sem contestar a presente ação, razão pela qual decreto sua revelia.

 Contudo, anoto que a presunção de veracidade se refere aos fatos e não 

ao direito, eis que aplicável o critério da presunção relativa.

Doutrina e jurisprudência, amparadas pelo princípio do contraditório e da 

busca da verdade real, demonstram que se trata de presunção relativa, 

admitindo a possibilidade de prova em sentido contrário pelo réu.

Assim sendo, intime-se a parte autora a requerer o que entender de 

direito, inclusive especificando as provas que pretende produzir, 

justificando a pertinência delas sob pena de indeferimento, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55090 Nr: 891-51.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

COFASI LTDA, SIDNEI JOSÉ DE COL, FABIO PETROSKI DE COL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:10.374-B/MT, CLAUDEMIR NARDIN - OAB:9511 - MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO DE diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) conforme 

fls.93. 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 aos autos, referida guia, devidamente 

recolhida, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64763 Nr: 1544-82.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ FOELLMER RAMBO, MARLISA 

FOELLMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:36441/PR

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51378 Nr: 519-39.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, GOICHI SAITO, MILTON 

MASSATO SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS, SHIJUKO HOURINOUCHI 

SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE PECZEK 

CALVARIO - OAB:22437/0, FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - 

OAB:19.505/O-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, que 

o processo estará disponível para Vista por 15 dias, depois retornará para 

o arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62053 Nr: 133-04.2016.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA do Estado em 

relação aos fatos apurados neste feito, com fulcro no artigo 107, IV, c/c 

art. 30 da Lei n.º 11.343/06.Nos termos no Provimento n.º 09/2007-CGJ, 

arbitro honorários ao ilustre advogado que apresentou alegações finais 

em favor do acusado, Dr. Maycon Gleison Furlan Picinin, a serem 

suportados pelo Estado de Mato Grosso, no valor de 2 URH, equivalentes 

a R$ 1.788,10 (hum mil, setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos), 

tomando como base a tabela da OAB/MT.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas 

as baixas de estilo.São José do Rio Claro – MT, 16 de abril de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65386 Nr: 1162-70.2018.811.0049

 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: APARECIDO ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS BENEDITO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, designo audiência de justificação para o dia 02 de 

maio de 2018, às 12h00 (horário oficial de Mato Grosso), devendo os 

autos serem mantidos conclusos para análise do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela.

Intime-se o autor por meio de seu advogado e Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65020 Nr: 913-22.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BANDEIRA AGUIAR, RAY DOS SANTOS 

AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65336 Nr: 1135-87.2018.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILDA GLIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT – IMPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar, 

impetrado por Lucilda Glier, em face do Instituto de Seguridade Social dos 

Servidores do Município de Vila Rica/MT - IMPREV, todos qualificados nos 

autos.(...), requer a concessão da medida liminar determinando a 

autoridade impetrada que promova a imediata implantação do 

benefício/pensão em favor da impetrante. Com a inicial juntou-se 

documentos de fls. 11/19.Vieram os autos conclusos.É o 

necessário.DECIDO.Em análise superficial, entendo presentes os 
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pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, recebo a 

petição inicial e determino o seu processamento.Inicialmente, quanto ao 

pedido de liminar, faz-se necessário registrar que na atual norma 

pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro (...) , foram estabelecidas 

como tutelas de emergência: satisfativa (tutela antecipada) e a cautelar, 

sendo ambas consideradas tutelas provisórias. Neste sentido, compete ao 

Magistrado, ao apreciar pedido de concessão de tutela de emergência, 

como apresentada e ora requerida, verifica, em nível de cognição sumária, 

se encontram presentes os requisitos autorizados (...), quais sejam: juízo 

de probabilidade e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Cível, in 

verbis: "Art. 300.(...) Feita estas considerações e depois de detida análise 

dos autos, observo que os documentos colacionados à inicial não 

comprovam os fatos alegados pela impetrante, sendo razoável prever a 

possibilidade de prejuízos a uma das partes caso seja de plano deferida a 

medida pretendida, bem como o seu deferimento poderia ter efeitos 

irreversíveis, pelo que indefiro por ora o pedido liminar 

formulado.Notifique-se a autoridade coatora, requisitando-se as 

informações a respeito dos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do inciso I, do artigo 7º, da lei nº 12.016/09.Transcorrido o prazo do item 

anterior, com ou sem as informações, certifique-se e colha-se parecer 

ministerial.Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46329 Nr: 442-45.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ CIRINO, MOACIR CARMO 

CIRINO, EDILSON APARECIDO ANTONUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171/MS, 

RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A, SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:15689-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Vistos.

Analisados com acuidade os autos e demais que versam sobre o mesmo 

objeto de litigio, entendo que são guarnecidos de um conjunto probatório 

considerável, contudo, ainda demonstram-se insuficientes para considerar 

os feitos maduros para julgamento, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 14h00 (horário de Mato 

Grosso), oportunidade em que não havendo a composição entre as partes 

serão analisados os demais pedidos formulados.

Intime-se as partes envolvidas nos presentes autos e apensos e os de 

código 46331, 46330, 55540, 53150, 62650, 62651 e 62652.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65377 Nr: 1154-93.2018.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FURTADO VIEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DI RENZO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA FURTADO VIEIRA 

MACHADO - OAB:164.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, presentes os requisitos necessários ao deferimento da 

medida, DEFIRO a liminar pleiteada para assegurar ao impetrante a 

concretização da sua matrícula no Curso Superior de Bacharelado em 

Zootecnia pela UNEMAT, polo de Vila Rica, desde que atendidos os demais 

requisitos exigidos pela instituição de ensino.Em consequência, 

DETERMINO que a autoridade coatora proceda, no prazo de 3 (três) dias, 

à convocação do impetrante para matrícula no curso de Bacharelado em 

Zootecnia, no Núcleo Pedagógico de Vila Rica/MT, sob pena de multa de 

10.000,00 (dez mil reais).Atento ao previsto na Constituição do Estado de 

Mato Grosso e na Lei º 12.016/09, bem como no posicionamento pacífico 

dos Tribunais Superiores, defiro o pedido de gratuidade da justiça no 

presente feito.Notifique-se a autoridade apontada como coatora e Estado 

de Mato Grosso para, querendo, prestar as informações devidas no prazo 

decendial.Em seguida, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. 

Cumpra-se.Vila Rica/MT, 27 de abril de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e 

SilvaJuiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5109 Nr: 381-47.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adaildo Nele da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao patrono da parte autora 

para que informe nos autos endereço atualizado do Sr. Adaíldo Nele da 

Costa no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1110 Nr: 73-50.2001.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGAZ - Depósito de Gaz Leste 

Matogrossense Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A, Gabriela Alves de Deus - 

OAB:13.131-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido Alves Pinto 

- OAB:4.738 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Denner de 

Barros Mascarenhas de Moraes para que decline os dados bancários 

para levantamento dos valores a que tem direito, que se encontram em 

depósito judicial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-49.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO EDUARDO PEREIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 
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necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I e II, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. De 

início, observa-se que o reclamado foi citado, não tendo contudo 

comparecido a audiencia de conciliação, apesar de ter apresentado 

contestação, o que não afasta o reconhecimento da revelia em seu 

desfavor nos termos do artigo 20 da lei 9099/95 e enunciado 78 do Fonaje 

que traz: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. ENUNCIADO 78 – O oferecimento de 

resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da 

parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). 

Além disso, a ausência do requerido a audiencia de conciliação deve ser 

interpretada como aceitação presumida de que os fatos deduzidos na 

vestibular são verdadeiros. Compulsando os autos, verifica-se que o 

requerente teve seu nome negativado pelo requerido indevidamente em 10 

de junho de 2012, no valor de R$ 109,03 (cento e nove reais e três 

centavos), que tentou solucionar o problema com a empresa requerida, no 

entanto não obteve êxito. Quanto aos fatos tratados no presente feito, 

cumpre mencionar, ainda, os seguintes julgados: Ementa DANO MORAL. 

ABALO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DO SERVIÇO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC) POR DÉBITO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REVELIA. Presumem-se verdadeiros 

os fatos articulados na prefacial, em face da revelia decorrente da 

ausência de vínculo empregatício do preposto indicado pela ré. Daí resultar 

o reconhecimento da cobrança indevida e o dano moral, respaldada pelos 

demais elementos de prova contidos no feito. Indenização fixada dentro 

dos parâmetros adotados pela Turma. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71000540146, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 12/08/2004) nesta esteira, A 

revelia faz presumir incontroversos os fatos alegados pela parte autora, 

cabendo ao magistrado, o cotejamento das provas produzidas com os 

fatos alegados, com cosonancia ainda com o ônus da prova de acordo 

com a legislação vigente. Diz o art.373 Código de Processo Cível: 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. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da parte 

Requerida, deve esta ser condenada a indenizar a parte Requerente pelos 

danos sofridos. No que respeita a prova do dano, imperativo ressaltar, 

que após o advento da Constituição Federal de 1988, o dano moral passou 

a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, até mesmo porque a 

dignidade da pessoa humana foi elencada como um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o direito à honra, à imagem, 

ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro direito da 

personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base essencial de 

cada preceito constitucional relativa aos direitos fundamentais. Entendo 

que o dano moral está inserido em toda prática que atinja os direitos 

fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo 

da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou 

prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio moral. A 

doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se 

ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, 

tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. In casu, trata-se 

de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da 

extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do 

fato. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais 

deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de 

Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil 

por Danos Morais, 3ª ed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, 

p. 279). É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo 

Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. Tratando-se de aplicação dos critérios tradicionais de 

distribuição do onus probandi, posto que não é dado ao litigante a prova 

de fato negativo, à ré era perfeitamente possível e exigível que 

demonstrasse a utilização dos serviços pelo qual cobrava regiamente a 

parte autora. Como a ré não demonstrou, de rigor a inexigibilidade das 

cobranças promovidas pela ré. Também, de rigor a procedência do pedido 

de condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. De 

outra banda, a inclusão indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só, gera dano moral indenizável. É o denominado damnum in re ipsa. 

Nesse sentido: Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada 

com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. 

Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. Recurso da ré. 

Insurgência restrita à pretensão indenizatória. A inclusão indevida em 

banco de dados de órgão de proteção ao crédito gera dano moral 

indenizável, in re ipsa. Recurso da autora. Majoração da verba honorária 

cabível, bem assim do valor da indenização, na esteira do entendimento 

desta Câmara; porém, não no montante pleiteado. RECURSO DA RÉ 

DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE (Apelação 

1022247-54.2015.8.26.0576 Relator(a): Mourão Neto; Comarca: São José 

do Rio Preto; Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 23/08/2016; Data de registro: 30/08/2016). Em sendo assim, os 

danos morais devem ser fixados em R$ 7.000,00(sete mil reais) pelo seu 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora, tornando definitiva a liminar concedida às 

fls.21/23, razão por que DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos 

autos, bem como CONDENO a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A ao 

pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º 

do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária sob o índice o INPC a partir da 

prolação da sentença. Sem custas e honorários. PRIC. 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-49.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO EDUARDO PEREIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I e II, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. De 

início, observa-se que o reclamado foi citado, não tendo contudo 

comparecido a audiencia de conciliação, apesar de ter apresentado 

contestação, o que não afasta o reconhecimento da revelia em seu 
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desfavor nos termos do artigo 20 da lei 9099/95 e enunciado 78 do Fonaje 

que traz: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. ENUNCIADO 78 – O oferecimento de 

resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da 

parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). 

Além disso, a ausência do requerido a audiencia de conciliação deve ser 

interpretada como aceitação presumida de que os fatos deduzidos na 

vestibular são verdadeiros. Compulsando os autos, verifica-se que o 

requerente teve seu nome negativado pelo requerido indevidamente em 10 

de junho de 2012, no valor de R$ 109,03 (cento e nove reais e três 

centavos), que tentou solucionar o problema com a empresa requerida, no 

entanto não obteve êxito. Quanto aos fatos tratados no presente feito, 

cumpre mencionar, ainda, os seguintes julgados: Ementa DANO MORAL. 

ABALO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DO SERVIÇO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC) POR DÉBITO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REVELIA. Presumem-se verdadeiros 

os fatos articulados na prefacial, em face da revelia decorrente da 

ausência de vínculo empregatício do preposto indicado pela ré. Daí resultar 

o reconhecimento da cobrança indevida e o dano moral, respaldada pelos 

demais elementos de prova contidos no feito. Indenização fixada dentro 

dos parâmetros adotados pela Turma. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71000540146, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 12/08/2004) nesta esteira, A 

revelia faz presumir incontroversos os fatos alegados pela parte autora, 

cabendo ao magistrado, o cotejamento das provas produzidas com os 

fatos alegados, com cosonancia ainda com o ônus da prova de acordo 

com a legislação vigente. Diz o art.373 Código de Processo Cível: 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. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da parte 

Requerida, deve esta ser condenada a indenizar a parte Requerente pelos 

danos sofridos. No que respeita a prova do dano, imperativo ressaltar, 

que após o advento da Constituição Federal de 1988, o dano moral passou 

a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, até mesmo porque a 

dignidade da pessoa humana foi elencada como um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o direito à honra, à imagem, 

ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro direito da 

personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base essencial de 

cada preceito constitucional relativa aos direitos fundamentais. Entendo 

que o dano moral está inserido em toda prática que atinja os direitos 

fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo 

da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou 

prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio moral. A 

doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se 

ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, 

tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. In casu, trata-se 

de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da 

extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do 

fato. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais 

deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de 

Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil 

por Danos Morais, 3ª ed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, 

p. 279). É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo 

Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. Tratando-se de aplicação dos critérios tradicionais de 

distribuição do onus probandi, posto que não é dado ao litigante a prova 

de fato negativo, à ré era perfeitamente possível e exigível que 

demonstrasse a utilização dos serviços pelo qual cobrava regiamente a 

parte autora. Como a ré não demonstrou, de rigor a inexigibilidade das 

cobranças promovidas pela ré. Também, de rigor a procedência do pedido 

de condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. De 

outra banda, a inclusão indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só, gera dano moral indenizável. É o denominado damnum in re ipsa. 

Nesse sentido: Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada 

com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. 

Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. Recurso da ré. 

Insurgência restrita à pretensão indenizatória. A inclusão indevida em 

banco de dados de órgão de proteção ao crédito gera dano moral 

indenizável, in re ipsa. Recurso da autora. Majoração da verba honorária 

cabível, bem assim do valor da indenização, na esteira do entendimento 

desta Câmara; porém, não no montante pleiteado. RECURSO DA RÉ 

DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE (Apelação 

1022247-54.2015.8.26.0576 Relator(a): Mourão Neto; Comarca: São José 

do Rio Preto; Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 23/08/2016; Data de registro: 30/08/2016). Em sendo assim, os 

danos morais devem ser fixados em R$ 7.000,00(sete mil reais) pelo seu 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora, tornando definitiva a liminar concedida às 

fls.21/23, razão por que DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos 

autos, bem como CONDENO a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A ao 

pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º 

do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária sob o índice o INPC a partir da 

prolação da sentença. Sem custas e honorários. PRIC. 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-49.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO EDUARDO PEREIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I e II, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. De 

início, observa-se que o reclamado foi citado, não tendo contudo 

comparecido a audiencia de conciliação, apesar de ter apresentado 

contestação, o que não afasta o reconhecimento da revelia em seu 

desfavor nos termos do artigo 20 da lei 9099/95 e enunciado 78 do Fonaje 

que traz: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. ENUNCIADO 78 – O oferecimento de 

resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da 
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parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). 

Além disso, a ausência do requerido a audiencia de conciliação deve ser 

interpretada como aceitação presumida de que os fatos deduzidos na 

vestibular são verdadeiros. Compulsando os autos, verifica-se que o 

requerente teve seu nome negativado pelo requerido indevidamente em 10 

de junho de 2012, no valor de R$ 109,03 (cento e nove reais e três 

centavos), que tentou solucionar o problema com a empresa requerida, no 

entanto não obteve êxito. Quanto aos fatos tratados no presente feito, 

cumpre mencionar, ainda, os seguintes julgados: Ementa DANO MORAL. 

ABALO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DO SERVIÇO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC) POR DÉBITO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REVELIA. Presumem-se verdadeiros 

os fatos articulados na prefacial, em face da revelia decorrente da 

ausência de vínculo empregatício do preposto indicado pela ré. Daí resultar 

o reconhecimento da cobrança indevida e o dano moral, respaldada pelos 

demais elementos de prova contidos no feito. Indenização fixada dentro 

dos parâmetros adotados pela Turma. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71000540146, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 12/08/2004) nesta esteira, A 

revelia faz presumir incontroversos os fatos alegados pela parte autora, 

cabendo ao magistrado, o cotejamento das provas produzidas com os 

fatos alegados, com cosonancia ainda com o ônus da prova de acordo 

com a legislação vigente. Diz o art.373 Código de Processo Cível: 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. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da parte 

Requerida, deve esta ser condenada a indenizar a parte Requerente pelos 

danos sofridos. No que respeita a prova do dano, imperativo ressaltar, 

que após o advento da Constituição Federal de 1988, o dano moral passou 

a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, até mesmo porque a 

dignidade da pessoa humana foi elencada como um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o direito à honra, à imagem, 

ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro direito da 

personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base essencial de 

cada preceito constitucional relativa aos direitos fundamentais. Entendo 

que o dano moral está inserido em toda prática que atinja os direitos 

fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo 

da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou 

prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio moral. A 

doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se 

ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, 

tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. In casu, trata-se 

de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da 

extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do 

fato. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais 

deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de 

Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil 

por Danos Morais, 3ª ed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, 

p. 279). É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo 

Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. Tratando-se de aplicação dos critérios tradicionais de 

distribuição do onus probandi, posto que não é dado ao litigante a prova 

de fato negativo, à ré era perfeitamente possível e exigível que 

demonstrasse a utilização dos serviços pelo qual cobrava regiamente a 

parte autora. Como a ré não demonstrou, de rigor a inexigibilidade das 

cobranças promovidas pela ré. Também, de rigor a procedência do pedido 

de condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. De 

outra banda, a inclusão indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só, gera dano moral indenizável. É o denominado damnum in re ipsa. 

Nesse sentido: Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada 

com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. 

Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. Recurso da ré. 

Insurgência restrita à pretensão indenizatória. A inclusão indevida em 

banco de dados de órgão de proteção ao crédito gera dano moral 

indenizável, in re ipsa. Recurso da autora. Majoração da verba honorária 

cabível, bem assim do valor da indenização, na esteira do entendimento 

desta Câmara; porém, não no montante pleiteado. RECURSO DA RÉ 

DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE (Apelação 

1022247-54.2015.8.26.0576 Relator(a): Mourão Neto; Comarca: São José 

do Rio Preto; Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 23/08/2016; Data de registro: 30/08/2016). Em sendo assim, os 

danos morais devem ser fixados em R$ 7.000,00(sete mil reais) pelo seu 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora, tornando definitiva a liminar concedida às 

fls.21/23, razão por que DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos 

autos, bem como CONDENO a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A ao 

pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º 

do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária sob o índice o INPC a partir da 

prolação da sentença. Sem custas e honorários. PRIC. 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010123-13.2012.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI EVANDRO KLASENER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança movida por Júlio José 

Arcoverde Angeli em desfavor de Ernani Evandro Klasener, todos já 

qualificados nos autos. Conforme petição de (ID.6971992) acostada nos 

autos, o exequente informou o pagamento do débito. Fundamento e 

decido. Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação 

tendo em vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de 

(ID.6971992), nos termos do art. 924, inciso II, do NCPC, JULGO extinta a 

presente execução com resolução do mérito. Sem custas e honorários na 

forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010123-13.2012.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI EVANDRO KLASENER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança movida por Júlio José 
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Arcoverde Angeli em desfavor de Ernani Evandro Klasener, todos já 

qualificados nos autos. Conforme petição de (ID.6971992) acostada nos 

autos, o exequente informou o pagamento do débito. Fundamento e 

decido. Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação 

tendo em vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de 

(ID.6971992), nos termos do art. 924, inciso II, do NCPC, JULGO extinta a 

presente execução com resolução do mérito. Sem custas e honorários na 

forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-45.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO BERALDO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Indefiro, o pedido da parte reclamante por ausência de 

previsão legal, eis que, a competência da ação é determinada no momento 

da distribuição dos autos. No mais, intime-se a parte reclamante para que 

se manifeste em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de extinção. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44074 Nr: 2300-74.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Antonio Reidel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Tramm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT

 DECISÃO

Considerando que o executado foi citado e não apresentou embargos, 

aliado à notícia de que estaria mudando desta cidade, determino a 

expedição de Mandado de Penhora e Avaliação dos bens indicados pelo 

executado (fls. 30-31) e daqueles indicados pelo exequente (fls. 57-58), 

nomeando-se como depositário o exequente, que oferecerá meios para o 

Oficial de Justiça cumprir o mandado.

Efetivada a penhora e avaliação, intime-se o executado para 

manifestação.

Cumpra-se com urgência.

Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34076 Nr: 163-90.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): AUTO ELÉTRICA SATAKE LTDA - ME., Taide 

Satake

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bonival Talvane Frazão - 

OAB:6337/GO, Edson Roberto Castanho - OAB:8825-A/MT, NELSON 

PAULO RUPPENTHAL - OAB:63680

 Código 34076

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. 

292.

II – Defiro o pedido de fls. 289/290 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. 290.

III - Intime-se o arrematante para que doravante efetue o pagamento das 

parcelas diretamente na conta bancária da parte exequente, 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.

IV – Após, aguarde-se em arquivo provisório o decurso do prazo para 

quitação do valor da arrematação, com baixa no relatório estatístico.

Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34772 Nr: 542-31.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Código nº 34772

Certificada a tempestividade da Apelação, Notifique-se o réu, através de 

seu advogado para que, no prazo legal, apresente suas razões recursais.

Após, ao Ministério Público para contrarrazões.

 Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34701 Nr: 494-72.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180242/SP

 Cód. nº 34701

Embora a certidão de Ref.70 ateste a intempestividade do Recuso de 

Apelação, verifica-se que a contagem do prazo foi elaborada de maneira 

equivocada pois o réu foi intimado da sentença por meio de carta 

precatória, nestes casos a fluição do prazo recursal conta-se a partir da 

juntada da carta devidamente cumprida aos autos, e não da data da 

efetiva intimação da sentença.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

INTIMAÇÃO POR PRECATÓRIA. APELAÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. O 

prazo para a interposição da apelação - quando o réu ou seu defensor é 

intimado da sentença condenatória por meio de carta precatória - é 

contado a partir da juntada daquela peça aos autos, e não da data da 

efetiva intimação. Precedentes. Recurso conhecido, mas desprovido. 

(REsp 168.369/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 06/04/1999, DJ 03/05/1999, p. 162).

 Assim, verifica-se que a apelação juntada Ref.68 é tempestiva, razão 

pela qual a recebo.

Ao Ministério Público para apresentação de Contrarrazões.

Após, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37432 Nr: 585-31.2016.811.0092

 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: Sebastião Gomes de Carvalho, Maria Luiza Carvalho 

Gomes, Jose Gomes de Carvalho Filho, Antônio Carlos Gomes de 

Carvalho, Maria Auxiliadora Gomes Teodoro, Ana Maria de Carvalho, 

Selma Netto Kosmann, Edilene Maria Carvalho Paniago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio - Oracino Prado de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Vilar Oliveira Dala 

Déa - OAB:22382/A-MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, 

Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, ROADAM JHONEI DE 

PAULA LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 37432

Compulsando os autos, vislumbro que foi juntado às fls. 137 o termo de 

renúncia do patrono habilitado pela parte autora – Selma Netto Kosmann.

Nesse sentido, intime-se a requerente Selma da referida renúncia, bem 

como se procedam as necessárias retificações na capa dos autos, bem 

como no Sistema Apolo, retirando o nome do patrono renunciante.

Por fim, cumpra-se a sentença de fl. 121/122.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

Alto Taquari/MT, 26 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: 1000081-37.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA HELENA SOUZA REZENDE (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 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, 27 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: 1000082-22.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDA PEREIRA VIEIRA (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 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, 27 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: 1000083-07.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSSARA RIBEIRO DOS 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 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 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, 27 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-80.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA FURTADO PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Impulsionamento por Certidão Nos 

termos da legislação vigente e artigo 1.002 da CNGC, tendo em vista a 

tempestividade do Recurso Inominado e recolhimento da guia respectiva, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora para apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 10 (dez) 

dias. Alto Taquari - MT, 27 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42681 Nr: 1509-08.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iran Negrão Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT
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 Intime-se a vítima Macgaiver no endereço informado pelo MP na cota de fl. 

118.

O pedido para expedição de carta precatória será apreciado por ocasião 

da audiência.

 Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36919 Nr: 166-11.2011.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:240.996-SP, Fernando Mateus dos Santos - OAB:9671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062/MT

 Ante ao exposto, com fundamento do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.566,00 (quatro mil, quinhentos 

e sessenta e seis reais) a título de ressarcimento pelo dano material 

sofrido, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a contar do 

efetivo efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), neste caso desde dezembro de 

2008, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 

Condeno ainda, a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos que arbitro 

em 15% sobre o valor da causa, na forma dos artigos 84 e 85 do 

CPC.Transitada em julgado esta sentença, manifeste-se a parte autora 

quanto ao seu interesse na fase de cumprimento de sentença. Nada 

sendo requerido no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46420 Nr: 80-35.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Somerfeld Carrion

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de 

direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 3º 

do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo.

A parte requerida apresentou contestação às fls. 99/102, pugnando pela 

improcedência da ação, tendo em vista a não comprovação dos requisitos 

para a concessão do benefício.

Não foram apresentadas preliminares, somente controvérsias de mérito 

que devem ser analisadas na sentença da questão, também não verifico 

questões processuais a serem decididas, razão por que declaro o feito 

saneado.

1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15/06/2018, às 

10 horas, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento.

2) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício.

3) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015.

6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55135 Nr: 567-63.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ferreira Catulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade, com pedido de tutela 

de urgência, movida por EDSON FERREIRA CATULINO contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem 

como antecipação de tutela a fim de ser-lhe concedido o benefício.

A inicial veio instruída com documentos.

Breve relato. DECIDO.

Recebo à inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, tampouco 

o prazo da atividade laborativa, o que constitui óbice à concessão da 

tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza, 

bem como a manifestação externada na petição inicial.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36152 Nr: 408-04.2010.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Fernandes Modesto, Sonia Pereira da Silva 

Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização, EVANIR RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Núcleo Apiacás, Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 127, informando o decurso do prazo sem 

manifestação do terceiro interessado, DETERMINO a intimação da parte 

requerente para manifestar-se requerendo o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33003 Nr: 627-56.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meplastic Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Fazenaro - 

OAB:189.456/SP, José Antonio Franzin - OAB:87.571/SP

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 108/108-v e, concedo o prazo de 60 (sessenta) 

dias para a juntada de Cópia da Cadeia Dominial da matrícula nº 3.419 

desde a Origem Primitiva.

Deixo a parte requerente advertida que o não cumprimento no prazo acima 

deferido acarretará na extinção do feito, visto que já foi devidamente 

intimada para providenciar a documentação necessária e deixou o prazo 

transcorrer sem manifestação, observado à fl. 103.

Após o decurso do prazo acima mencionado, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45482 Nr: 190-68.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Jantorno Junior, Marcus Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a justificativa apresentada pela parte requerente de sua 

ausência na audiência realizada, acolho o pedido feito à fl. 205 e, designo 

nova audiência de instrução para o dia 18/10/2018 às 15:30 horas.

Intimem-se as partes e seus respectivos patronos para comparecimento 

ao ato, ressalto que caberá aos próprios patronos das partes intimarem as 

respectivas testemunhas, nos termos do artigo 455 do Código de 

Processo Civil.

Consigno que a intimação da parte requerida deverá ser realizada por 

carta precatória conforme decidido em fl. 205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55301 Nr: 670-70.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente 

feito em segredo de Justiça.

 2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita conforme requerido, 

salientando que poderá este ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais.

 3) OUÇA-SE o Ministério Público.

 4) Após, venham-me CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27614 Nr: 1056-88.2011.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ziguilomar dos Santos Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes - OAB:MT - 

4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO em que o credor/exequente pugnou pela constrição de 

bens da parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me 

concluso para análise.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, 

por localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a transferência para 

a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de 

penhora on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do 

devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação no 

prazo, uma vez que no caso da realização da penhora on-line, não há 

expedição de mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, 

pois a constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe.

Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53295 Nr: 634-45.2013.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nondes Andrade, Evanilda Braga Ortêncio 

Munhóz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:MT - 15506

 intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

nos autos acerca do AR devolvido, ref. 19, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60275 Nr: 451-06.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terex Construções e Transportes LTDA, 

Carlos Humberto Brandolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

nos autos acerca dos ARs devolvidos, ref. 45, requerendo, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74309 Nr: 1109-59.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO instaurada em desfavor do 

acusado WANDERSON CARMO DA SILVA, pela suposta prática do crime 

previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 14, II e art. 217-A, caput, n/f do art. 

69, todos do CP.A denúncia foi recebida no dia 3 de maio de 2017, 

oportunidade em que foi determinada a citação desse para responder no 

prazo de 10 (dez) dias, momento em que nas alegações preliminares, 

sobreveio aos autos requerimento de instauração de incidente de 

insanidade mental, formulado pela defesa do acusado, bem como, após, 

requereu a absolvição sumária do acusado, com base no artigo 392, II, do 

CPP.(...)Isso posto, em conformidade com a manifestação da 

representante do Ministério Público, aplico ao autor do fato, diante da 

conclusão do médico psiquiatra/perito de inimputabilidade, risco de 

reiteração e o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça a 

pessoa, a medida cautelar de internação provisória – CPP, art. 319, VII –, 

assim como determino que seja oficiado à SEJUDH sobre a existência de 

nosocômio/hospital de custódia no Estado com vaga para recebê-lo e o 

imediato recolhimento de WANDERSON CARMO DA SILVA no hospital de 

tratamento de doença mental, sendo que, na falta de vaga, deve ser 

submetido a regime de tratamento ambulatorial até que surja a referida 

vaga.Intime a Defesa técnica e Diretor do Estabelecimento Prisional local, 

assim como a representante do Ministério Público.Sem prejuízo disso 

DETERMINO que oficie/diligencie junto à Perícia Oficial de Identificação 

Técnica – POLITEC, na Coordenadoria-Geral de Medicina Legal, fazendo-o 

pelo meio mais célere, esclarecendo se tratar de preso provisório e a fim 

de que envide esforços para informar data mais próxima à realização de 

exame de insanidade mental do acusado, consignando a urgência no 

pedido, por se tratar de réu preso, enviando os quesitos das 

partes.Cumpra, com URGÊNCIA.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 2032-56.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salustiana Francisca Pedrosa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos 

previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O 

MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, caput - no pagamento das taxas, 

custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e 

caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.

Após o trânsito em julgado, certifique.

Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte.

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 PJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99110 Nr: 1049-52.2018.811.0038

 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: Cleoni Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:MT 20.135 - O, Jair Roberto Marques - OAB:MT - 8969 B, 

Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 09, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76408 Nr: 2163-60.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Dario Lima Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:MT - 20694, Laudison Moraes Coelho - OAB:MT/ 

19353, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13630/MT, Rodolfo 

Marconi Amaral - OAB:MT/ 21464, Valeria Aparecida Solda de Lima 

- OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 21, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69542 Nr: 1648-59.2016.811.0038

 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: Izabella Costa Marques Miranda Torrecilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Batista Miranda, Marly Marques Miranda, 

Gabriella Costa Marques Miranda, Luiz Marques Ambrosio Neto, Juliano da 

Costa Marques Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO 

DE AÇÃO POSSESSÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL, NCPC, art. 554 e 

ss. – com pedido LIMINAR de manutenção de posse e servidão de 

passagem –, ajuizada por IZABELLA COSTA MARQUES MIRANDA 

TORRECILHA, em que pugna pelo deferimento da gratuidade e atribuiu o 

valor da causa em R$.109.000,00 (cento e nove mil reais).( ......) .O Estado 

assumir as custas, taxas e despesas processuais de quem tem 

condições de atendê-las onera a sociedade indevidamente e, 

provavelmente, cria uma impossibilidade de o Estado prover as 

necessidades dos que realmente precisam, porque hipossuficientes.Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e DETERMINO que intime a 

requerente, na pessoa do(a) advogado(a) para que providencie o 

recolhimento das taxas, custas e depesas processuais no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.Transcorrido o 

prazo in albis ou não, certifique e me volte-me concluso.Cumpra.Às 
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providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98990 Nr: 994-04.2018.811.0038

 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: Andrelina Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:21370/O, Luiz Pereira Pardin - OAB:4776-B/MT, 

Marcelo Luiz Pereira Pardin - OAB:MT 19.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 09, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78739 Nr: 3313-76.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Ribeiro Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 12, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98924 Nr: 970-73.2018.811.0038

 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: Neiva Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:MT - 20694, Valeria Aparecida Solda de Lima - 

OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98762 Nr: 897-04.2018.811.0038

 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: Orlando Teixeira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 09, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98925 Nr: 971-58.2018.811.0038

 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: Eurides Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelio - 

OAB:9.898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98491 Nr: 797-49.2018.811.0038

 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: Nadir Serafim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96710 Nr: 3944-20.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96712 Nr: 3946-87.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Faria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96711 Nr: 3945-05.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96707 Nr: 3941-65.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veranice Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96549 Nr: 3872-33.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Antônia Cândida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96401 Nr: 3803-98.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucileia Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78591 Nr: 3243-59.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose do carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98458 Nr: 787-05.2018.811.0038

 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: Camila Dandara Araujo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98448 Nr: 786-20.2018.811.0038

 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: Roseli Ultre Moreira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99527 Nr: 1230-53.2018.811.0038

 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: Angela Maria dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 12, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78727 Nr: 3305-02.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silene Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77779 Nr: 2871-13.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Soares Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 11, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74701 Nr: 1307-96.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Santos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de ref. 12, protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59583 Nr: 152-29.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Cardoso Siqueira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca dos 

Embargos de Declaração apresentados nos autos, ref. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69636 Nr: 1711-84.2016.811.0038

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Souza Pinto Marconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial – ref. 24.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 
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providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6312 Nr: 2377-13.2001.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Crédito Nacional S/A ( BCN )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Mello Casado OAB/SP 

138.047-A - OAB:39.380/RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – NCPC, art. 523 e ss. -, tendo 

como partes MAURO PAULO GALERA MARI e FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA E OUTROS, em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, pendente apenas 

de levantamento dos valores depositados na conta judicial.

Isso posto e diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do beneficiário, quem deverá ser cientificado, 

através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que 

autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu 

sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, 

Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Após, cumpra integralmente a sentença de anterior, arquivando os autos 

com as baixas necessárias.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-83.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BRASILINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico tempestividade da Contestação oposta. Diante disso, INTIMO o 

requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-31.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IURY TAICY DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto pelo 

Requerente. Desta feita, INTIMO a requerida para, querendo, apresentar 

contrarrazões. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-08.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico TEMPESTIVIDADE do recurso inominado interposto. 

Desta feita, INTIMO para apresentação de contrarrazões recursais. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-08.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico TEMPESTIVIDADE do recurso inominado interposto. 

Desta feita, INTIMO para apresentação de contrarrazões recursais. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010030-36.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEIRA DE SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CERTIDÃO Certifico que, 

devidamente intimado, o devedor/executado não se manifestou nos autos 

acerca do pagamento voluntário da condenação. Diante disso, INTIMO o 

requerente para se manifestar, conforme a decisão: "(...)Transcorrido o 

prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por 

cento) e, a requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem 

dar ciência prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 

655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a indicação do número do Cadastro de 

Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

do devedor, volte-me concluso para requisitar do Banco Central, via 

sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de ativos em 

nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o 

valor indicado na execução – penhora on-line -, ou pesquisar a existência 

de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD.(...)" ARAPUTANGA/MT, 27 

de abril de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. DA SILVA LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO)

 

Certifico tempestividade dos Embargos apresentados. Diante disso, INTIMO 

o requerente para, querendo, impugnar.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 427 de 573



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-49.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL ALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(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, 27 de abril de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-49.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL ALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(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, 27 de abril de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-69.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS BARROSO DE OLIVERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DORILEO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT0013024A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010026-69.2014.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. decisão proferida nos autos, bem como 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste aos autos se pretende 

produzir novas provas, momento em que deverá especificá-las e 

arrolá-las, se for o caso. Arenápolis, 27/04/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-69.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS BARROSO DE OLIVERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DORILEO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT0013024A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010026-69.2014.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. decisão proferida nos autos, bem como 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste aos autos se pretende 

produzir novas provas, momento em que deverá especificá-las e 

arrolá-las, se for o caso. Arenápolis, 27/04/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-21.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000104-21.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 19/07/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-44.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010146-44.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como 

requerer o que entender de direito. Arenápolis, 27/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-44.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010146-44.2016.8.11.0026 Intimo os autores, na pessoa do 

seu patrono, para ciência do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como 

requerer o que entender de direito. Arenápolis, 27/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-51.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA (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)
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M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010146-44.2016.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como 

requerer o que entender de direito. Arenápolis, 27/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-51.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA (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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010146-44.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como 

requerer o que entender de direito. Arenápolis, 27/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-96.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CASTRO 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010106-96.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência do retorno dos autos da 2º Instância, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Arenápolis, 

27/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-96.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CASTRO 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010106-96.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência do retorno dos autos da 2º Instância, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Arenápolis, 

27/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-55.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GONCALVES BRACELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010106-96.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência do retorno dos autos da 2º Instância, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Arenápolis, 

27/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-55.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GONCALVES BRACELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010106-96.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência do retorno dos autos da 2º Instância, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Arenápolis, 

27/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON MAICON SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010106-96.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência do retorno dos autos da 2º Instância, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Arenápolis, 

27/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON MAICON SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010106-96.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência do retorno dos autos da 2º Instância, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Arenápolis, 

27/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66901 Nr: 1859-08.2017.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDERLEI LUIZ MASON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ LUPO, VALTOIR de tal, BAIANO 

de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar 
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sobre o cumprimento negativo de citação quanto ao requerido João José 

Lupo ref. 13, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender por 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55237 Nr: 1761-28.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.(...) É o relatório.Designo o dia 04 de junho de 2018, às 08 

horas e 15 minutos, para a sessão do Tribunal do Júri.Justifico a data em 

razão da lotada pauta de audiência deste Juízo.Intimem-se o advogado 

nomeado Dr. Astilho Demétrio Urbieta, o Ministério Público, o réu, as 

testemunhas e os jurados.Expeça-se carta precatória para a intimação do 

réu e de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas.Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da 

pronúncia, que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 

472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71800 Nr: 5267-07.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clara Torres Espinoza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Ante o teor do ofício nº 10/SEMUSA/2018, nomeio para a 

realização da perícia médica, o médico Dr. ALCIMAR BEZERRA SOARES, 

que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os 

meios necessários e instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e 

outras quaisquer peças que entender pertinentes – 473,§3º, CPC.Fixo de 

imediato – CPC, art. 465 - o prazo de 60 (sessenta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório – CPC, art. 477, caput, que poderá ser prorrogado pela metade 

por motivo justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro 

desse – CPC, art. 477.Por se tratar de parte beneficiária da assistência 

judiciária gratuita e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – 

CRFB/88, art. 109, § 3º - esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal e nos termos da Resolução n. 

305/2014-CJF.Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF e sendo possível 

ultrapassar em até 3 (três) vezes este fixado na Tabela V, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização.Diante disso, DETERMINO:a) a 

intimação do perito, com as advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, 

inclusive acerca do disposto no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a 

intimação das partes, através dos seus advogados constituídos nos 

autos, para que, indiquem assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, 

em 15 dias (art. 465, CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos .d) estabelecido e informado pelo perito data, hora e local para a 

realização da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos 

seus advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70162 Nr: 4131-72.2017.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DO CARMO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Vistos etc. Ante o teor da petição e ref. 31, redesigno a presente 

solenidade para o dia 03 de maio de 2018, às 16h00min. Comunique-se ao 

Juízo deprecante. Saem os presentes intimados, inclusive o réu por meio 

de seu advogado. Cumpra-se.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63524 Nr: 155-21.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONELCIDO LOPES HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIOS SEMENTES DE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 13 de julho de 2018, às 

13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69063 Nr: 112-50.2018.811.0100

 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: C-ADCNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, do inteiro teor da 

certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita (refs. 14 e 15), para 

providências em 05 (cinco) dias: "Mandado nº 3526. Processo: 

112-50.2018.811.0100, código 69063. Espécie: Busca e Apreensão em 

Alienação Fiduciária. Autor: CNF-Administradora de Consórcios Nacional 

LTDA. Requerido: Edivan Gonçalves de Oliveira. CERTIDÃO. Eu, Oficial de 

Justiça abaixo assinado, CERTIFICO que após proceder a carga do 

r.mandado na data de 22/4/2018, verifiquei que não foi indicado o fiel 

depositário que irá acompanhar este meirinho durante a diligencia ate o 

Distrito de Agua da Prata, aproximadamente 50km desta urbe, para a 

busca e apreensão do veiculo indicado. Portanto, destacando que é 

vedado aos Oficiais de Justiça permanecerem com o veiculo após sua 

constrição, aguardo com o mandado em mãos ate a data limite para sua 

devolução à Central para que os autores se dirijam ate esta comarca ou 

indiquem pessoa de sua confiança para combinar a execução da 

diligencia, e no ato depositar o bem em suas mãos após a apreensão. 

Nada mais a certificar, assino e dou fé. Brasnorte/MT, 26 de abril de 2018. 

Carlos Giuliano Rodrigues da Costa. Oficial de Justiça. Matricula 25962.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66055 Nr: 1716-80.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. RUBIN -ME, JOEL RUBÍN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 
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eletrônico: 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): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 8585 Nr: 129-77.2004.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A - 

ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados bancarios, bem como 

número de CPF para a expedição do Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 51405 Nr: 942-26.2012.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados bancarios, bem como 

número de CPF para cumprimento da determinação de fl. 105 com a 

expedição dos Alvarás.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68978 Nr: 50-10.2018.811.0100

 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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, do inteiro teor da 

certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita (refs. 20 e 22), para 

providências em 05 (cinco) dias: "Código: 68978. Espécie: Busca e 

Apreensão em Alienação Fiduciária. Mandado nº 3489. CERTIDÂO. Eu, 

Oficial de Justiça abaixo assinado, em cumprimento ao Mandado de Busca 

e Apreensão de ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única Cível e 

Criminal da Comarca de Brasnorte/MT, CERTIFICO que foram levantadas 

informações de que o veículo, objeto do presente mandado se encontra 

em uma propriedade rural ao lado do Acampamento Paranorte. Isto posto, 

faz-se necessário o recolhimento das custas de condução e diligencia 

para tentativa de cumprimento deste ato naquele local. Não há na tabela de 

zoneamento o referido local, tendo como local próximo a Comunidade Vila 

Nova, sendo necessário a emissão de guia no seguinte endereço na 

internet: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Aguardo o 

recolhimento da diligencia até o dia 1/5/2018, véspera da data de 

vencimento do prazo para cumprimento, e quando será cumprido o 

mandado apenas no endereço já informado no mandado. Nada mais a 

certificar, assino e dou fé. Brasnorte-MT, 26 de abril de 2018. Mauro 

Pinheiro Candido, Oficial de Justiça. Mat. 25655

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19927 Nr: 610-35.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO CAMILO, JOSÉ RODRIGUES DA 

LUZ, JOVAIR FERREIRA DE ANDRADE, ITARI RIBEIRO, JOSÉ DAMIÃO 

RAMOS, HUBALDO JESUS DE ALMEIDA, JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Mazzer - OAB:, 

Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:PR 35984

 INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "PELO EXPOSTO, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VI, do NCPC. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Oportunamente, recolham-se os mandados de prisões outrora expedidos, 

conforme noticia a certidão de fl. 786. Transitada em julgado, arquivem-se 

estes autos, com as baixas e as cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta sentença como o 

necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 57873 Nr: 934-44.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHMITT, LAUDELINO SCHMITT, 

Alma Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:MT/9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539/O

 Intimação dos executados, através do procurador constituído, Dr. 

ALEXANDRE METELO, OAB/MT 17.539/O, para que providenciem o 

pagamento do valor de R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos), referente 

às custas e aos emolumentos pelo cancelamento das averbações nos 

imóveis de Campo Novo dos Parecis – MT, Ofício n.º 251/2016 (ref. 69), 

devendo juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 57104 Nr: 710-09.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/MT

 Intimação da parte exequente, na pessoa de sua advogada, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o cálculo atualizado do débito, 

para fins de prosseguimento do feito.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

PORTARIA N. 12/2018-DF

O Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, e no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 02/2015, de 

02/03/2015 , subscrita pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente Paulo da Cunha.

 CONSIDERANDO que a servidora Wanessa dos Passos Farias, matrícula 

21679, técnica judiciária, designada Gestora Judiciári a Substituto, estará 

afastada de suas funções em razão do usufruto de férias , no período de 

30/04/2018 a 29/05/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Paulo Eduardo Mattos Diniz, matrícula n. 32627 , 

analista judiciário, para exercer a Função de Gestor Judiciário da Vara 
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Única e Juizado Especial , no período 30/04/2018 a 29/05/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Campinápolis, 27 de abril de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000031-54.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de maio de 2018, às 12:20 horas (MT). 

Campinapolis , 27 de abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000016-85.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO BARBOSA E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de maio de 2018 , às 13:20 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000027-17.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

EDISOM CHAVES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS 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 30 de maio de 2018, às 13:20 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000029-84.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ADERSON PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS 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 30 de maio de 2018, às 13:40 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000033-24.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

A F L SILVESTRE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alda Tertuliano Alves (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de maio de 2018 , às 14:00 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-09.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JONECI PORTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRISHOP COMERCIO DE REFRIGERACAO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de maio de 2018 , às 14:20 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-91.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

A F L SILVESTRE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA BEIJO AZEVEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de maio de 2018, às 14:20 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-76.2018.8.11.0110
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA JANUARIA DE SOUZA SOARES 85942120110 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alda Tertuliano (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de maio de 2018 , às 15:00 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-61.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA JANUARIA DE SOUZA SOARES 85942120110 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Camila Inacio (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de maio de 2018 , às 15:20 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000010-15.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY BELIZIARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ALVES ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de maio de 2018 , às 15:40 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500010-43.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

0500010-43.2015.8.11.0110; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RONAN ALVES DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Decisão->Recebimento->Recurso. RECEBO o recurso 

inominado no efeito devolutivo[1], com fulcro no artigo 43, da Lei 9.099/95, 

visto que o recorrente não demonstrou de forma efetiva a existência de 

dano irreparável com o a procedência do pedido inicial. A parte recorrida 

foi intimada para oferecer as contrarrazões (id 12147236), deixou 

transcorrer o prazo ficando inerte (id 12830960). Assim, remetam-se os 

autos à Turma Recursal Única, intimando-se as partes, com as cautelas de 

estilo. Campinápolis – MT, 25 de abril de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto [1] ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500049-40.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

0500049-40.2015.8.11.0110; Valor causa: R$ 724,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE CARLOS DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Sentença-> Com resolução 

de mérito->Não Acolhimento de Embargos de declaração. A parte autora 

opôs embargos de declaração, aduzindo que a sentença (id 9045971) 

deve ser modificada, uma vez que apresenta vício de omissão e 

contradição (id. 11189178). O requerido pugnou pelo não acolhimento dos 

embargos, afastando a existência de omissão. É o relatório. Fundamento e 

decido. O autor alega contradição na sentença, porque foi julgado 

antecipadamente o processo e concedida a inversão do ônus da prova na 

sentença, não lhe oportunizando a produção de provas testemunhais ou 

materiais. Repisa ainda a contradição, argumentando que decisão de 

julgamento da lide não se coaduna com a referência de que a parte não se 

desincumbiu de produzir provas. Alega ainda o autor a omissão por não 

haver expressa referência ao pedido de apresentação de documentação 

técnica sobre a interrupção do serviço no dia 16/03/2015 e sobre o 

relatório técnico sobre o serviço prestado no período de dezembro/2014 a 

Março/2015. Pois bem. Em análise detida aos embargos de declaração, 

percebe-se que o autor busca a reanálise do mérito, o que não é possível 

com os aclaratórios, tendo seus requisitos estabelecidos na disciplina o 

art. 1.022, do CPC, in verbis: 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. No que tange à suposta contradição, visto que foi julgado 

antecipadamente o mérito com a inversão do ônus da prova na sentença, 

cabe frisar que a inversão do ônus da prova ocorreu em favor do autor, 

assim aplicável o brocardo: pa de nullité sans grief, ou seja, não há 

nulidade sem prejuízo; denotando-se, assim, a inexistência de contradição. 

O segundo ponto anotado como contradição seria o julgamento antecipado 

da lide, mas a descrição do não cumprimento do encargo de produção da 

prova. Nesse ponto específico, afere-se que a sentença faz alusão a 

eventuais alimentos e insumos que, segundo o autor, teriam perecido, no 

entanto, com a inicial, não houve delimitação ou quantificação dos 

supostos prejuízos. Assim, sabe-se que a inversão do ônus da prova não 

implica a possibilidade do autor deixar de trazer na inicial a delimitação dos 

fatos aos quais alicerça o seu direito, nos termos do art. 319, III, do CPC. 

Portanto, novamente inexiste contradição. Por fim, em relação à suposta 

omissão pela não referência expressa sobre documentos requeridos na 

exordial, afere-se que na sentença foi descrito que o requerido aduziu a 

ocorrência de reparos da rede elétrica por aproximadamente 1h11min, não 

tendo o autor rebatido tal argumento, vejamos: “O requerido, por sua vez, 
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rebate alegando que houve uma interrupção dos serviços de distribuição 

de energia, no dia 16/03/2015, por conta de reparos na rede elétrica. 

Aduziu ainda que foram gastos aproximadamente 01hs11min, na 

manutenção da rede elétrica, em observância ao tempo limite 

estabelecidos na Resolução da ANEEL. Nesse ponto, importante registrar 

que a tese principal trazida na Contestação não foi rebatida pela parte 

autora.” Nesse viés, observa-se que o autor deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnar a contestação (Id 1650041). Pelo explicitado, resta 

evidenciado que na análise dos autos se mostrou prescindível a 

verificação dos documentos acima referidos, uma vez que o autor não 

rebateu o fato modificativo apresentado pelo requerido. Por isso, inexiste a 

omissão suscitada. Por todo o exposto, os embargos não devem ser 

acolhidos, conforme jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO 

ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA ANALISADA NA SENTENÇA. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE 

CONFIRMOU A SENTENÇA. REJEIÇÃO. (TJ-SC - ED: 

0 3 0 6 5 3 1 9 2 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 3  C a p i t a l  -  N o r t e  d a  I l h a 

0306531-92.2015.8.24.0023, Relator: Giuliano Ziembowicz, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, Oitava Turma de Recursos - Capital) DISPOSITIVO 

Dessa forma, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição 

na sentença, REJEITO os embargos e, por conseguinte, mantenho a 

sentença combatida (Id 9045971). P.R.I.C. Campinápolis, 11 de abril de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000030-69.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANCAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de maio de 2018, às 15:40 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500010-77.2014.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

0500010-77.2014.8.11.0110; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EVALDO ALVES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 

Trata-se de Cumprimento de sentença que pretende o exequente, o 

recebimento da quantia de R$ 7.232,81 (sete mil duzentos e trinta e dois 

reais e oitenta e um centavos). Intime-se o executado para pagar o débito 

(id 11672071) no valor de R$ 7.232,81 (sete mil duzentos e trinta e dois 

reais e oitenta e um centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito[1]. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Retifique-se o nome da ação, visto que se trata 

de Cumprimento de Sentença. Intime-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 

11 de abril de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto [1] 

ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-59.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000074-59.2016.8.11.0110; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TULIO MARTINS DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Decisão->Determinação Trata-se 

de execução de sentença (Id.11716826) a qual recebo como Cumprimento 

de Sentença que pretende o exequente, o recebimento da quantia de R$ 

5.465,05 (cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinco 

centavos). Intime-se o executado para pagar o débito no valor de 5.465,05 

(cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito[1]. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Campinápolis – MT, 25 de abril de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto [1] ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 

1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o 

valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000028-02.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FRANCISCA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS 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 30 de maio de 2018, às 16:20 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 
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SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000009-93.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA CAIXETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de maio de 2018, às 16:40 horas (MT). , 27 de 

abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18267 Nr: 345-37.2006.811.0110

 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 MARLY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE IMPUGNAÇÃO .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38974 Nr: 1108-52.2017.811.0110

 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: MIRIA PEPITSI TSIHORIRÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32542 Nr: 270-17.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4.336-A/MT, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5.698-A/MT, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:13984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4.336-A/MT, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5.698-A/MT, 

KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 INTIMAR EXECUTADO PARA NO PRAZO DE 15 DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DIVIDA EM EXECUÇÃO, CONFOME CALCULO DAS 

FOLHAS - 93/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36351 Nr: 1797-70.2015.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS REIS ERACLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20785 Nr: 1447-94.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA RICARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE CÁLCULO 

REALIZADO NAS FOLHAS - 146/147, EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41113 Nr: 88-89.2018.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA PULCENA ROSA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO MARCULINO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40906 Nr: 1882-82.2017.811.0110

 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: MARIA CAROLINA RIBEIRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:32177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42030 Nr: 642-24.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MARTINS DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO WALTER MINERVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY BARBOSA GARCIA - 

OAB:5612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

1 - Trata-se de Carta Precatória para penhora, avaliação e intimações, 

conforme finalidade descrita às fls. 03.

2 - Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 

e 260 do CPC, dessa forma:
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3 - Cumpra-se na forma deprecada.

4 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

5 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30731 Nr: 499-11.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBMS, GAMS, JMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR NOS AUTOS EM 5 

DIA, SOBE PENA DE ARQUIVAMENTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31685 Nr: 1451-87.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DA LUZ FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA APRESENTAR RESPOSTA AOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FOLHAS 99/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36147 Nr: 230-64.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELÇA BATISTA MARCIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 10 DIAS, 

MANISFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL DE FOLHAS 58/61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36554 Nr: 400-36.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 10 DIAS, 

MANISFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL DE FOLHAS 74/78

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-17.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

EDISOM CHAVES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000027-17.2018.8.11.0110; 

Valor causa: R$ 862,86; 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: 

EDISOM CHAVES DE MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

CAMPINÁPOLIS - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/05/2018 

Hora: 13:20 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. - MT, 27 de abril de 2018 Atenciosamente, WANESSA DOS PASSOS 

FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92330 Nr: 1923-13.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA SCARABELLI, ROMEU RODRIGUES, 

Edwin Maycon de Souza, WILMAR SELLEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082

 Autos nº 1923-13.2016 (Id. 92330) Ação Penal Vistos. 1. (...) 6. Pela 

derradeira vez, intime-se a defesa para se manifestar quanto ao item “1” 

da decisão proferida dia 30.01.2018 (Ref. 310), no prazo de 10 (dez) dias. 

7. Intimem-se. 8. Ciência ao Ministério Público. 9. Diligências necessárias. 

Cláudia, 26 de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92999 Nr: 2300-81.2016.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SÃO JOÃO, JOAO CARLOS 

COBOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECIDO. A inicial veio instruída com cópia do contrato com cláusula de 

alienação fiduciária, para efeito de constituição em mora a notificação 

extrajudicial, bem como com demonstrativo de débito. Assim, atendidos os 

pressupostos legais, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, e determino a expedição do respectivo mandado, 

devendo constar que a requerida deverá entregar junto ao bem, seus 

respectivos documentos. 3. Nomeio para assumir o encargo de fiel 

depositário pessoa a ser indicada pelo credor – NATÁLIA HONOSTÓRIO 

DE REZENDE TELLES-, lavrando-se o respectivo termo de compromisso. 4. 

Defiro os benefícios previstos no art. 212, §2º, do CPC. 5. INDEFIRO o 

pedido para oficiar o DETRAN e a Secretaria da Fazenda Estadual, a fim 

de comunicar a transferência da propriedade e para que se abstenham de 

cobrar o IPVA, eis que é ônus da parte autora fazê-lo. 6. Nos termos do § 

9º do artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 

13.043/2014, procedo nesta data à inserção de restrição de circulação do 

bem descrito na inicial no Sistema RENAJUD. 7. Em sendo exitosa a 

apreensão do veículo, determino que os autos voltem imediatamente 

conclusos para fins de retirada da restrição. 8. Executada a liminar, 

cite-se a parte requerida para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a integralidade da dívida pendente (prestações vencidas e 

vincendas, com os acréscimos legais), conforme REsp 1.418.593/MS, 

acrescida de custas e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% 

(dez por cento), ou, em 15 (quinze) dias, apresente contestação, ainda 

que tenha efetuado o pagamento e pretenda a restituição de valores que 

entenda pagos a maior (art. 3º e §§, Dec-lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 

10.931/04). 9. Int. 10. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83147 Nr: 453-15.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPENSADOS TIGRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERNATIVA LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NICKEL - 

OAB:SC/31.249

 Com relação ao processo 83147, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de 

CONDENAR a requerida à devolução da carga de 03 fardos de 

compensados com espessura de 30,2mm e 04 fardos de compensados 

com espessura de 11,4mm, no prazo de 10 (dez) dias e, desde já 

converto em perdas e danos, caso reste configurada a impossibilidade de 

devolução, no importe de R$ 16.306,66 (dezesseis mil, trezentos e seis 

reais e sessenta e seis centavos), com juros de mora no importe de 1% 

ao mês desde a data da citação e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE, desde a data de devolução (22.02.2007).Condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, em favor do advogado da parte autora, no importe de 15% 

(quinze porcento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º 

do Código de Processo Civil.Com relação à reconvenção, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR a reconvinda ao 

pagamento do montante de R$ 3.322,00 (três mil, trezentos e vinte e dois 

reais) referente ao serviço de armazenagem de 03 fardos de 

compensados com espessura de 30,2mm, acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês desde a data da intimação para contestação da 

reconvenção (21.01.2009) e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data do vencimento do título (22.06.2007).Em razão da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais, pro rata, observando-se que a parte autora já efetuou o 

pagamento das custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios 

de seus patronos.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48190 Nr: 701-25.2007.811.0101

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPENSADOS TIGRE LTDA, IVANI ORLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERNATIVA LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SC 13.596

 (...) Por fim, no tocante ao processo 48190, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, para o fim de CONFIRMAR em parte a liminar de sustação de protesto 

concedida às fls. 17/19, DETERMINANDO a sustação do protesto que 

perfaz o montante de R$ 5.028,30 (cinco mil, vinte e oito reais e trinta 

centavos) com protocolo 1943 e 1944, perante o Cartório de 2º Ofício 

Extrajudicial.Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais, pro rata, observando-se que a parte 

autora já efetuou o pagamento das custas. Cada parte arcará com os 

honorários advocatícios de seus patronos.Defiro a compensação de 

valores, caso assim as partes queiram.P.R.I.Certificado o trânsito em 

julgado, oficie-se o 2º Ofício Extrajudicial de Cláudia sobre a presente 

decisão, no prazo de 10 (dez) dias e após arquivem-se com as cautelas 

de estilo.Cláudia, 27 de abril de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48363 Nr: 867-57.2007.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPENSADOS TIGRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERNATIVA LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SC 13.596

 Autos conexos nº 2007/152 (Id. 48363), nº 2007/120 (Id. 48190) e nº 

453-15.2014 (id. 83147) Requerente: COMPENSADOS TIGRE LTDA 

Requerido: ALTERNATIVA LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA (...) III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com relação ao processo 48363, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a) DECLARAR inexistente o 

débito em nome da Requerente referente ao serviço de armazenagem de 

14 pallets de compensados com espessura de 11,4mm, que perfaz o 

montante de R$ 5.028,30 (cinco mil, vinte e oito reais e trinta centavos); b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, devidamente atualizado, com juros de mora 

no importe de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (data do 

protesto 09.07.2007) e correção monetária segundo índice do INPC/IBGE, a 

contar da data do arbitramento. Em razão da sucumbência mínima dos 

pedidos, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais, observando-se que as custas já foram pagas pela parte 

Autora. Ainda, condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do advogado da parte Autora no importe de 15% 

(quinze porcento) do valor da condenação, nos termos do artigo 86, 

parágrafo único do Código de Processo Civil.(...) Cláudia, 27 de abril de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80012 Nr: 305-72.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Mara Rosa Finger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 305-72.2012 (Id. 80012)

Execução Contra a Fazenda Pública

Exequente: TANIA MARA ROSA FINGER

Executado: ESTADO DO MATO GROSSO

Vistos.

1. Considerando as divergências de valores apresentados entre as partes 

e que quando da expedição do precatório o órgão responsável atualizará 

os valores da data do último cálculo ou da expedição das certidões, 

entendo por bem HOMOLOGAR o montante que resulta a soma dos 
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valores das certidões de honorários juntadas aos autos, que perfazem no 

presente caso, R$ 7.828,72 (sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e 

setenta e dois centavos).

2. Intimem-se as partes da presente decisão.

3. Nada sendo requerido, expeça-se requisição de pequeno valor em 

favor do exequente, observando o disposto no art. 535, §3º, inciso II, do 

CPC.

 ¬4. Havendo manifestação, voltem conclusos.

 5. Diligências necessárias.

 Cláudia, 26 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52895 Nr: 876-14.2010.811.0101

 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: ALFREDO TELLES GONZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Condenado em custas remanescentes (fl. 39), o requerente manifestou 

nos autos afirmando que solicitou os benefícios da justiça gratuita e que 

não possui condições de arcar com eventuais custas. Diante disso, 

requer que o pedido de justiça gratuita seja analisado e fique isento das 

custas judiciais. (fls. 49/50).

Analisando os autos, verifico que na petição inicial a parte autora 

requereu os benefícios da justiça gratuita (fl. 12), pórem no curso do 

processo não houve pronunciamento quanto ao pedido.

Desse modo, DEFIRO o benefícios da justiça gratuita ao autor, 

considerando a declaração de fl. 14 e, consequentemente, ALTERO a 

sentença de fls. 39, especificamente no trecho que estabelece "Eventuais 

custas remanescentes, pela parte Requerente", fazendo constar: "Custas 

remanescentes pela parte Requerente, devendo ser observado que é 

beneficiária da justiça gratuita.".

2. Intime-se.

 3. No mais, cumpra-se a sentença de fl. 39.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82236 Nr: 1431-26.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIRTO ALVES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de intimar a testemunha - autor Jhonatan Ulysses para 

comparecer em audiência instrutória neste juízo, à Comarca de Nova 

Ubiratã/MT, via malote digital, devendo os(as) advogado dos(as) partes 

acompanhar o andamento da missiva naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82236 Nr: 1431-26.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIRTO ALVES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de intimação da testemunha- autor Carlos Paulo Cichaseski 

para comparecer em audiência instrutória neste juízo, à Comarca de 

Sinop/MT, via malote digital, devendo os(as) advogado dos(as) partes 

acompanhar o andamento da missiva naquele juízo.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71729 Nr: 621-34.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinei Valentin de Araújo, Sergio Pereira 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - OAB:16.496/MT, 

Andréia Cristina Gomes de Jesus - OAB:21384

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos para intimar a 

parte Requerida Francinei Valentin de Araújo para apresentar as razões 

do recurso de apelação conforme andamento de referência 138.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63088 Nr: 485-42.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinei Valentin de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCINEI 

VALENTIN DE ARAÚJO, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.PRESCINDE da 

intimação pessoal do réu, conforme dispõe a CNGC.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e comunicações de 

praxe.Expeça-se o necessário.P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60145 Nr: 1058-69.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARIA DE LURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes da analisar a possibilidade de retratação (art. 485, §7º, do CPC), 

imprescindível que as advogadas juntem procuração (ou indiquem prazo 

para fazê-lo).

 Assim:

I. INTIMAR as ilustres advogadas que peticionaram, isso para, querendo, 

juntarem procuração em vossos nomes. PRAZO: 15 dias;

II. Após, com ou sem juntada (ou requerimento), conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61727 Nr: 116-66.2013.811.0099

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO JOSÉ ENGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obtante a Certidão de tempestividade (fl. 177) quanto à "Impugnação 

à contestação", não houve intimação para tanto, tampouco o doc. 

mencionado retrata uma impugnação.

 Assim:

1.INTIMAR a parte-autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação;

2.Após, com ou sem ela, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80232 Nr: 1143-11.2018.811.0099

 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: EDILSON DA SILVA DE GÓES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BERGAMIN MONDADORI 

- OAB:69365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, POSTERGA-SE a análise do “pedido liminar” para após a 

chegada das informações da autoridade coatora. Por isso, à SECRETARIA 

para: 1.NOTIFICAR a autoridade coatora, requisitando as informações a 

respeito dos autos, isto no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 7°, 

inciso I, da Lei n° 12.016/09, ESPECIFICANDO, entre outros:a.Qual o motivo 

da supressão do adicional de insalubridade;2.DAR ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II da Lei 12016/09;3.Certificado o 

decurso de prazo ou após as manifestações, IMEDIATAMENTE conclusos. 

I n t i m a r . C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80230 Nr: 1141-41.2018.811.0099

 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: EDILSON CARDOSO DA SILVA, MARCELO PHILIPPSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BERGAMIN MONDADORI 

- OAB:69365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, POSTERGA-SE a análise do “pedido liminar” para após a 

chegada das informações da autoridade coatora. Por isso, à SECRETARIA 

para: 1.NOTIFICAR a autoridade coatora, requisitando as informações a 

respeito dos autos, isto no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 7°, 

inciso I, da Lei n° 12.016/09, ESPECIFICANDO, entre outros:a.Qual o motivo 

da supressão do adicional de insalubridade;2.DAR ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II da Lei 12016/09;3.Certificado o 

decurso de prazo ou após as manifestações, IMEDIATAMENTE conclusos. 

I n t i m a r . C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80186 Nr: 1106-81.2018.811.0099

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO REIS DOS SANTOS, HELIO ARAUJO DA 

COSTA, SAMUEL ALCANTARA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BERGAMIN MONDADORI 

- OAB:69365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, POSTERGA-SE a análise do “pedido liminar” para após a 

chegada das informações da autoridade coatora. Por isso, à SECRETARIA 

para: 1.NOTIFICAR a autoridade coatora, requisitando as informações a 

respeito dos autos, isto no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 7°, 

inciso I, da Lei n° 12.016/09, ESPECIFICANDO, entre outros:a.Qual o motivo 

da supressão do adicional de insalubridade;2.DAR ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II da Lei 12016/09;3.Certificado o 

decurso de prazo ou após as manifestações, IMEDIATAMENTE conclusos. 

I n t i m a r . C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76033 Nr: 2846-11.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBERTO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Inicialmente, deve-se sublinhar que não se trata de suspensão 

condicional do processo, mas de execução de pena.

Embora se mostrasse possível a resolução da questão por meio de 

petições e manifestações, considerando a visão que se tem de processo 

(cooperação), DESIGNA-SE audiência de justificação para o dia 

02/07/2018, às 09h00min.

À SECRETARIA para as intimações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70084 Nr: 1513-58.2016.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR DELLA JUSTINA, JAMES ROHLING DELLA 

JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DELLA JUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA às partes autoras, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,53 (Quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos ), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de Ref: 31. Este valor 

deverá ser lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para o recolhimento das custas e R$ 130,13 ( 

Cento e trinta reais e treze centavos) para fins da guia de Taxas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral 

de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, das partes autoras dos autos, junto a dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68294 Nr: 402-39.2016.811.0099
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 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: JARR, LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA às partes autoras, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

519,10 ( Quinhentos e dezenove reais e dez centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 10. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 387,03 ( Trezentos e oitenta e sete reais e 

três centavos), para o recolhimento das custas e R$ 132,07( Cento e trinta 

e dois e sete centavos), para fins da guia de Taxas. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia 

da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, das partes autoras dos autos, junto a dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72659 Nr: 531-10.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PAULI, EDSON PAULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono

estes autos, com a finalidade deintimar a parte autora para manifestar 

refrente à juntada de fls 17-21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60145 Nr: 1058-69.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARIA DE LURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após o último despacho, verificou-se que a procuração e outros 

documentos foram juntados.

 Assim, desnecessária a providência anterior.

 Considerando a possibilidade de juízo de retratação (art. 485, §7º, CPC), 

imprescindível ouvir a parte-requerida.

 Assim:

1.INTIMAR o INSS, isso para se manifestar acerca do conteúdo da 

apelação (contrarrazões e juízo de retratação);

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72403 Nr: 348-39.2017.811.0099

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALÉCIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE 

COTRIGUAÇU-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a restituição da Pistola Taurus, calibre 380, 

nº KGR 84936, cadastro SINARM 2013/0084402087-09. Por fim, à 

SECRETARIA para:1.Transitada em julgado a decisão (art. 593, II, CPP), 

ARQUIVAR, INSERINDO LEMBRETE no PROCESSO PRINCIPAL e 

MANTENDO este procedimento VINCULADO ao processo 

principal;2.INTIMAR o requerente;3.Ciência ao Ministério Público.Serve 

cópia da presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, isso em virtude 

da necessária celeridade em razão do tema.Cotriguaçu, 27 de abril de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68084 Nr: 259-50.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LTDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/O

 (...) REMETER os autos à Contadoria do Juízo para atualização do débito 

alimentar até a presente data, devendo ser abatido o valor de R$900,00 

(novecentos reais), já quitados;2.Após, INTIMAR o executado, por meio de 

sua advogada constituída para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito alimentar no montante indicado (atualizado), provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de penhora 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, nos termos do 

artigo 528, §8º, do Código de Processo Civil;3.FICA INTIMADO e CIENTE de 

que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento, SE FOR O CASO. Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no 

§1o incidirão sobre o restante;4.Não efetuado o pagamento no prazo 

mencionado ou decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para 

análise da possibilidade de penhora de valores pelo sistema 

BACENJUD;5.Consigne que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova 

intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

CPC);6.Apresentada impugnação, INTIMAR a parte-exequente para se 

manifestar (prazo 15 dias);7.No caso de a parte-executada requerer o 

parcelamento do débito ou outro requerimento, INTIMAR a parte-exequente 

para manifestação e após ao Ministério Público, se não for o autor, por fim 

conclusos (prazo de 15 dias para cada);8.Na hipótese de o executado 

comprovar o pagamento, CONCLUSOS.Intimar.Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de abril de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 15/2018-DF

O Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 005/2008, de 05 

/08/2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento de titulares dos cargos.

 CONSIDERANDO que o servidor Ricardo Shinohara, matrícula 32636, 

Analista Judiciário PTJ , designado Gestor Judiciário da Vara Única/ 

Juizado Especial desta Comarca, estará afastad o de suas funções por 

motivo de Férias no período de 02/05/2018 a 16/05/2018;

 CONSIDERANDO que o servidor Ricardo Shinohara, matrícula 32636, 

Analista Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário da Vara Única/Juizado 

Especial desta Comarca, solicitou no Sistema SGP (Sistema de Gestão de 
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Pessoas), 08 ( oito) dias de licença compensatória, para ser usufruída no 

período de 17/05/2018 a 18/05/2018, 21/05/2018 a 25/05/2018 e 

28/05/2018.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Wilian Charly Oliveira, matrícula n. 32692 , Técnico 

Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário Substituto da 

Vara Única/Juizado Especial , no período de 02/05/2018 a 16/05/2018 pelo 

mot ivo de Férias acima exposto e no período de 17/05/2018 a 18/05/2018, 

21/05/2018 a 25/05/2018 e 28/0 5/2018, período de compensatórias, que o 

Gestor Judiciário estará afastado de suas funções.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso

Feliz Natal - MT, 27 de abril de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 014/2018-DF

O Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, Meritíssimo Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO a Portaria nº 57/2017-DF, data de 14 de novembro de 

2017, que trata da Implantação da Central de Arquivamento e 

Arrecadação.

CONSIDERANDO, que a servidora Dariléia da Silva de Melo, matricula 

26115, Distribuidora-contadora e partidora designada Gestora 

Administrativa III, encontrava-se de licença maternidade.

CONSIDERANDO, o retorno da servidora em 02-04-2018.

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR em parte a Portaria nº 057/2017-DF, em seu Art. 1º 

para acrescentar que a responsável pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento, que está vinculada ao Cartório Distribuidor, será a sra. 

Dariléia da Silva de Melo, matricula 26115, Distribuidora-contadora e 

partidora designada Gestora Administrativa III.

Art. 4º - Publique-se, cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, ao Ministério Público Estadual, à Defensoria 

Pública Estadual, à Procuradoria do Município de Feliz Natal e a Subseção 

da OAB de Feliz Natal/MT.

 Feliz Natal-MT, 25 de março de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 Juiz de Direito /Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 1021-21.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER EUZEBIO BARBOSA & CIA LTDA, 

CASSIA MENDES COSTA EUZEBIO, VALTER EUZEBIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson Paulo Vargas - 

OAB:15997

 Vistos, etc.

Antes da análise da Exceção de Pré-executividade, intime-se parte 

executada para apresentar as Procurações de Valter Euzébio Barbosa e 

Cassia Mendes Costa Euzébio, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista 

que apesar da patição de fls. 49 indicar a juntada dos respectivos 

documentos, as procurações de fls. 50/52 referem-se somente à pessoa 

jurídica executada.

Após, com a juntada das procurações, intime-se a Fazenda Estadual, com 

remessa dos autos, para se manifestar acerca da mencionada Exceção 

de Pré-executividade.

Com o retorno dos autos, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70644 Nr: 887-96.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS DEBASTIANI, MOISES 

DEBASTIANI, Juliana Gláucia Martins Ribeiro, Ludgero Ribeiro Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O exequente se manifestou às fls. 97, solicitando a suspensão da 

execução fiscal pelo prazo de 01 (um) ano em razão de compensação, 

bem como a liberação de qualquer valor eventualmente bloqueado após a 

data do acordo (13/12/2013).

Assim, verificando-se que a exigibilidade do crédito se encontra em vias 

de extinção, nos termos do art. 156, II do CTN, DEFIRO o pedido de 

desbloqueio da conta bancária da executada Armazéns Gerais 

Granceleiro Ltda.

Tendo em vista que os valores já foram transferidos à Conta Única do 

TJMT, EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL em favor de Armazéns Gerais 

Granceleiro Ltda, devendo este informar, IMEDIATAMENTE, os dados 

bancários para a expedição do referido documento.

Com relação ao pedido de suspensão da Execução Fiscal, DEFIRO na 

forma como requerido pela PGE, determinando a suspensão da presente 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano.

Após o prazo, INTIME-SE a Fazenda Estadual, com remessa dos autos, a 

se manifestar acerca da continuidade da execução, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de considerar realizada a referida 

compensação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78515 Nr: 1362-13.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEICE GOMES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ANTONIO LIMBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não houve o pagamento da divida, bem como inexistem 

apresentação de embargos por parte do executado, cumpra-se o 

remanescente da decisão de fls. 17/17v, expedindo-se Carta Precatória 

para a Comarca de Trairão/PA, condicionada à apresentação de endereço 

atualizado do executado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de 

extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73803 Nr: 384-70.2015.811.0093

 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: JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE ANDRADE FRUTO - 

OAB:MT/17.223-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Feliz Natal/MT.

Inexistindo pleito executório, no prazo legal, arquivem-se os autos com 

baixa definitiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43075 Nr: 12-10.2004.811.0093

 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: JANUÁRIO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT-4.877-A, RODRIGO ROBALINHO ESTEVAM - OAB:8703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERAVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8.593-MT, JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:MT/8.247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, DEFIRO o pugnado pela parte exequente 

(fls. 611/612), concernente de inclusão do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 782, § 3º, do CPC, 

devendo a Secretaria de Vara EXPEDIR a competente certidão, que servirá 

para os fins previstos no artigo 828 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72596 Nr: 674-22.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias Bona Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de inclusão de restrição junto aos veículos elencados 

pela exequente, tendo em vista que ainda se vislumbra a indicação de 

alienação fiduciária.

Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de envio de ofícios aos credores 

fiduciários, pois referidos bens não integram patrimônio da executada.

No mais, INTIME-SE pessoalmente a exequente, para indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena suspensão do processo pelo prazo de 01 

ano, suspensa a prescrição (art. 40, LEF), consignado que novos pedidos 

de localização de bens via Sistemas não serão considerados como 

indicação de bem.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71980 Nr: 204-88.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ALESSANDRA DE OLIVEIRA, 

LUCIANO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE APARECIDA MARTINS E 

SOUZA - OAB:262785, Ieda Maria Pando Alves - OAB:SP/125.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não houve a entrega e depósito da coisa, cumpra-se o 

remanescente da decisão de fls. 40/41, expedindo-se o necessário, com 

urgência.

 Outrossim, analisando detidamente os autos, verifico que a presente ação 

encontra-se em andamento a mais de 04 (quatro) anos.

 Desse modo, com finalidade de por fim a demanda judicial, considerando 

que até o presente momento não foi realizado audiência de conciliação em 

Juízo com as partes, bem como tendo em vista a nova sistemática do 

vigente Código de Processo Civil, a fim de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribuindo para a célere resolução da lide, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

Saliento que a audiência designada não restará em prejuízo a nenhuma 

das partes, eis que este Juízo esta possibilitando às mesmas a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos.

Caso a tentativa de acordo entre as parte reste infrutífera, DETERMINO a 

intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste quanto ao 

prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o deslinde do 

feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73668 Nr: 332-74.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASHIMOTO AUTO ELÉTRICA-ME, HÉLIO 

HASCHIMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionéids 

- OAB:16.691/A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a presente ação 

encontra-se em andamento a mais de 03 (três) anos.

 Desse modo, com finalidade de por fim a demanda judicial, considerando 

que até o presente momento não foi realizado audiência de conciliação em 

Juízo com as partes, bem como tendo em vista a nova sistemática do 

vigente Código de Processo Civil, a fim de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribuindo para a célere resolução da lide, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

Saliento que a audiência designada não restará em prejuízo a nenhuma 

das partes, eis que este Juízo esta possibilitando às mesmas a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos.

Caso a tentativa de acordo entre as parte reste infrutífera, tendo em vista 

a resposta dos ofícios inclusos nos autos, DETERMINO a intimação da 

parte exequente, a fim de que se manifeste quanto ao prosseguimento da 

ação, providenciando o necessário para o deslinde do feito, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o 

disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45236 Nr: 696-61.2006.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - ESPÓLIO, 

VALMOR BROLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÁCIDO BROLIN, SEBASTIÃO INÁCIO DE 

MATOS, JACY FERMINIANO DA SILVEIRA, IRENE CARRASCO BROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Horschutz Guimarães 

- OAB:3515/MT, ENY DA SILVA SOARES - OAB:25806/SP, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10.178MT, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT, 

Thiago Stuque Freitas - OAB:269049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayslan C. Moraes - 

OAB:MT/8377, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente determino que a secretaria providencie a abertura de novo 

volume, eis que extrapolado o limite de folhas juntadas em um mesmo 

volume, bem como providencie a troca do grampo trilho dos autos, eis que 

os mesmos estão danificados.

Antes de analisar a petição juntada às fls. 1815/1818, verifica-se que os 

presentes autos estão em apenso aos autos Código 78127, bem como a 

outros, não havendo decisão para determinar desapensamento dos autos.

No entanto, observa-se que os presentes estão conclusos e os autos 

Código 78127 estão em carga com advogado constituído.

Assim, diligencie o Sr. Gestor a não promover a retirada/desapensamento 

de autos sem que haja determinação judicial neste sentido, deixando 

ciente que tal prática poderá ensejar na aplicação de sanções funcionais.

 Desta forma, determino que a Secretaria providencie o necessário para a 

reunião de todos os autos que se encontram apensados e, após, realize o 

IMEDIATO translado da Decisão juntadas às fls. 1165 dos autos código 

78127, para estes autos e imediata conclusão para análise da petição de 
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fls. 1815/1818.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81721 Nr: 2231-39.2017.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIONE ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIANE BARKOSKI - 

OAB:14.779MT

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 20 (não numerada), informando que, em 

contato com o Juízo deprecante, o processo de origem da presente 

missiva encontra-se arquivado, não subsiste necessidade em realizar a 

inquirição da testemunha.

Assim, CANCELO a audiência anteriormente designada, bem como 

determino que DEVOLVA-SE a vertente missiva ao Juízo deprecante com 

as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48388 Nr: 951-82.2007.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON CRUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Vistos, etc.

Acolho cota ministerial de fls.926, sendo necessário a redesignação da 

seção de júri, visto que o Promotor de Justiça estará fazendo uso de 

Férias Ordinárias a partir de 04/06/2018 até 13/06/2018, redesigno a 

seção de júri para o dia 19 de junho de 2018, às 09h00min, proceda a 

Secretaria com a expedição de novo mandado de citação/intimação, se 

atentando ao endereço informado, expedindo Carta Precatória.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Caso retorno sem a devida citação dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73800 Nr: 381-18.2015.811.0093

 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: Geanne Almeida Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCILIA FIIRST NAVARRO-ME, JOEL 

NAVARRO, ARI NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da audiência a ser 

realizada no dia 07/05/2018 às 13h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70874 Nr: 226-83.2013.811.0093

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Domingos Debastiani, MOISES DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortão Notícias, Mato Grosso Comunicações 

Ltda - ME, JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Zini - OAB:16972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson Paulo Vargas - 

OAB:15997

 Vistos, etc.

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.

Caso resultar infrutífero a localização de valores, indique o credor bens 

dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, suspensa a 

prescrição (art. 921, III, §1º CPC), destacando que novos pedidos de 

localização de bens e valores via Sistemas Bacenjud e Renajud não serão 

considerados indicação de bens diante das diversas tentativas infrutíferas 

realizadas nos autos.

Findo referido prazo, a prescrição intercorrente se iniciará, 

independentemente de qualquer decisão (art. 921, §4º, CPC).

 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 (03 anos – art. 206, §3º, V do Código Civil), 

contado a partir do arquivamento, vistas ao exequente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias e, após, conclusos para análise da ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79596 Nr: 917-58.2017.811.0093

 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 NEIDE ERLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mônica Cristina Sommerfeldt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ANIMAL COM 

PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO, proposta por MARIA NEIDE ERLICH, 

contra MÔNICA CRISTINA SOMMERFELDT, ambas devidamente 

qualificadas nos autos.

 Aduz a autora que adquiriu o cachorro através da adoção da instituição 

“Focinho Carente” com sede em Sorriso/MT, em setembro de 2016 e que 

em meados de 23/04/2016 o animal fugiu da casa da mesma, mas, que não 

retornando mais, razão pela qual a autora e seu esposo saíram em busca 

do animal.

Ademais alega que durante a busca, avistou seu animal de estimação 

amarrado dentro do quintal da ré, e em conversa com a ré esta afirmou 

que o cachorro á pertencia, e que não devolveria a autora.

Informou ainda, que ao encontrar o cachorro este ficou muito feliz, porém 

estava amarrado no quintal, sem comida e água, e com sinais de maus 

tratos.

 Assim pugnou o autor pelo deferimento da liminar para determinar a 

reintegração de posse do cachorro. Sendo que a inicial de fls. 04/08, veio 

acompanhada dos documentos de fls. 09/30, sendo devidamente recebida 

às fls. 36/40, oportunidade em que deferida a liminar pretendida.

 Procedeu-se a reintegração do animal, conforme verifica-se às fls. 46.

Às fls.42, foi nomeado a requerida um advogado dativo.

Certificou-se que a requerida se manteve inerte, conforme certidão de fls. 

41.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.

 Presentes os pressupostos processuais. Sem preliminares, promovo o 

julgamento antecipado da lide, decretando a REVELIA da parte requerida, 

presumindo como verdadeiros os articulados iniciais, nos temos do art. 

355, II, CPC/2015, isso porque não comporta o litigio leitura diversa e, além 

da mencionada presunção, a prova documental acostada á inicial traduz o 
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quadro comprobatório das circunstâncias que fundamentam o pedido.

No caso em tela, verifica-se que no autos juntou-se documentos que 

comprovam que a autora é a proprietária do animal em comento, com 

fotos, termo de posse responsável, e mais documentos.

Não havendo questões preliminares a serem apreciado, passo, de 

imediato, á análise do mérito.

Incialmente, verifica-se que a requerida foi devidamente citada acerca da 

demanda contra ela ajuizada e posteriormente compareceu na secretaria 

desta Comarca, conforme verifica-se na certidão de fls. 41, e quedou-se 

inerte. Dessa forma, DECRETO-LHE a REVELIA, Por tal motivo, o feito 

comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso II, do 

NCPC.

Cumpre registrar que o caso dos autos, é hipótese que comporta o parcial 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do artigo 355 do CPC, 

pois, não apresentou sua contestação no prazo legal, tornando-se revel e, 

consequentemente, ensejando a presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados na exordial.:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349”.

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a veracidade do alegado.

 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 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, já 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 ao 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).

No entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que 

os elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia 

do réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de 

provas em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito.

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

autora, 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 requerida, a 

pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na 

inicial, demonstrado por meio de fotos e documentos.

Assim, outro caminho não há a não ser aplicar os efeitos da revelia e 

julgar parcialmente procedente a pretensão.

 Dos danos morais

Não é desconhecido por este Magistrado que os danos morais passíveis 

de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor 

intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral e outras situações. 

Transtornos e contratempos que a pessoa sofre no seu dia-a-dia na vida 

de qualquer um não são suscetíveis de reparação civil.

Nesse sentido:

Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é 

indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento 

experimentado pela vítima seja profundo e contundente. (TAMG - 

Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - 

fonte: Informa Jurídico)

 Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento 

ou desgaste emocional. (RJTAMG 69/273).

 Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos. (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

 Com efeito, entendo que a simples contrariedade e transtornos, não 

possui o condão de erigir em causa de dano moral, uma vez que o direito 

não repara qualquer padecimento, mostrando-se, necessário, que o dano 

seja de tal modo grave a justificar a concessão de uma satisfação de 

ordem pecuniária ao lesado.

Analisando os fatos descritos na petição inicial e comprovados nos autos, 

entendo que não há elementos suficientes para configurar o direito a 

reparação de danos morais.

Ora, 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, 

situação que se extrai dos argumentos contidos na inicial.

Danos materiais

O nosso Código Civil, dispõe cristalinamente em seu art. 186, o critério 

para o ressarcimento do dano material, nos seguintes termos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

A princípio, importa ressaltar que, a meu ver, a reparação pelos danos 

materiais sofridos pela autora requer-se a necessidade de comprovação 

do prejuízo sofrido, sem a qual não há como acolher a sua pretensão.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANOS 

MATERIAIS.

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE 

PREJUÍZO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.

I - Sem a devida comprovação do prejuízo material, que não foi identificado 

pelo tribunal estadual, não há como impor condenação.

Ficando assentado no acórdão recorrido, por força da análise das 

circunstâncias fáticas da causa, que não houve prova de danos materiais, 

não poderá a matéria ser revista no âmbito do especial, ante o óbice do 

enunciado nº 7 da Súmula deste Tribunal.

II – O prequestionamento está adstrito à própria existência do recurso 

especial, que exige, como pressuposto constitucional, tenha a matéria sido 

decidida em única ou última instância.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 609.107/SE, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 07/05/2007, DJ 01/08/2007 p. 455)

 No caso, inexiste nos autos qualquer prova de possíveis danos materiais 

que o autor tenha suportado em razão do ato praticado pela requerida.

DISPOSITIVO:

 Diante das provas documentais, bem como, tudo que mais consta nos 

autos, ex positis JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

para a reintegração de posse, confirmando a liminar anteriormente 

concedida, a qual ordenou a reintegração do animal em comento.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a Requerida ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, estes fixados, no montante de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos termos dos §§ 1º e 2º do Art. 85 do NCPC, entretanto 

DEFIRO benefícios da Justiça Gratuita, eis que a parte autora esta 

representada por um defensor dativo, restando claro a impossibilidade 

financeira.

DEIXO de determinar a expedição de mandado definitivo de reintegração 

de posse, tendo em vista que a parte autora já se encontra-se com o 

animal.

Com o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, pagas as eventuais 

custas e observadas às formalidades legais, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva
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 Cod. Proc.: 74656 Nr: 760-56.2015.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ ALVES JUNIOR, SUELI APARECIDA MAIA 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BASSETO, MARILENE PRETO 

BASSETO, Eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: A. Augusto Grellert 

Advogados Associados - OAB:1618/PR, ANTONIO AUGUSTO 

GRELLERT - OAB:38282, EMERSON CORAZZA DA CRUZ - 

OAB:41.655/PR

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos requerentes face a 

decisão que permitiu o ingresso do peticionante de fls.99 e ss. como 

Amicus Curiae, juntados às fls. 278/280.

Verifica-se que referidos embargos são intempestivos, conforme 

certificado às fls. 288.

Assim, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

No entanto, apesar de intempestivos, os argumentos trazidos nos 

declaratórios devem ser analisados por este Juízo, diante da necessidade 

de estabelecer critérios de participação do Amicus Curiae.

Verifica-se que o peticionante apresentou informações relevantes com 

relação à área objeto destes autos, sendo preenchido o requisito previsto 

no art. 138 do CPC.

No entanto, conforme o disposto no §2º do mesmo dispositivo legal, não 

poderá o Amicus Curiae interpor recursos, salvo embargos de declaração.

Com relação ao pedido de reconhecimento de incompetência deste Juízo e 

remessa dos autos à 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, observa-se 

que o Amicus Curiae excedeu quanto à sua atuação, visto que cabe à ele 

trazer elementos/informações importantes ao julgamento da matéria.

Além disto, quanto ao referido pedido, basta verificar a regra de 

competência absoluta prevista no art. 47, caput do CPC.

No mais, não há questões processuais pendentes a serem decididas e 

não há qualquer nulidade a ser sanada.

Fixo como ponto controvertido, o período de posse exercida pelos 

requerentes e existência de fato impeditivo de aquisição da propriedade 

pelos requerentes.

Considerando os pontos controvertidos acima fixados, defiro a produção 

da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado conforme disposto 

nos artigos 357, §§4º e 5º e 450, todos do NCPC, além do depoimento 

pessoal das partes.

DECLARO, pois, saneado o feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de Julho de 

2018, às 15h30min.

 Aportando aos autos o rol testemunhal no prazo legal, Intime-as para 

comparecerem à audiência supra designada, sob as penas da lei, 

independentemente de novo despacho.

Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, também 

independentemente de novo despacho, Expeça-se Carta Precatória com a 

finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas.

 Intimem-se ambas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e requerida as penas da 

lei.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82161 Nr: 2537-08.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Processo em ordem.

 Diante da cota ministerial de fls.17, juntada aos autos, existe a 

necessidade de readequar a pauta de audiências, deste modo redesigno a 

audiência para o dia 25 de junho de 2018, às 17h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000059-73.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO BERGMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimar parte autora para audiência de conciliação designada para o dia 

08/06/2018 as 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-58.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL PATRICK SANTOS SERJOANI (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)

 

Intimar parte autora para audiência de conciliação designada para o dia 

11/06/2018 as 13:00 horas.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 018/2018

Prorroga o período para a Correição Anual no Foro Extrajudicial da 

Comarca de Guarantã do Norte - MT.

 O Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN – Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT – no uso de suas atribuições 

legais;

CONSIDERANDO que a Portaria 10/2018-DF designou a realização da 

Correição Anual junto às Serventias Extrajudiciais da Comarca de 

Guarantã do Norte (MT) e Município de Novo Mundo (MT) teve como prazo 

o período de 03/04/2018 a 03/05/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR a portaria nº 10/2018 por mais 30 (trinta) dias, a 

partir de 03/05/2018;

Em cumprimento art. 552, da CGNC, encaminhe-se à Corregedoria-Geral 

da justiça para conhecimento e providências, remetendo-se aos Cartórios 

Extrajudiciais desta Comarca, afixando-se cópia da presente no átrio do 

Fórum para conhecimento de todos.

Arquive-se na Diretora do Foro.Publique-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 26 de abril de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito - Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88132 Nr: 1321-35.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:OAB-MT 3.596-A

 Intimação da parte ré, através de seu procurador, para apresentação 

dasalegações finais no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107667 Nr: 1678-10.2017.811.0087

 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): WILSON IOMBRILLER, WILSON IOMBRILLER 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 49/50, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109907 Nr: 2894-06.2017.811.0087

 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: Lucas Bataiello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104406 Nr: 4297-44.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Siquieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente , para 

manifestação em relação a certidão de decurso de prazo, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-04.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

IRDES CONSTANCIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora a obtenção de 

tutela jurisdicional com o fim de ver reparado suposto dano moral. Em 

petição ID 10769582 a parte autora manifesta desinteresse na 

continuidade do feito. Conquanto a desistência tenha sido apresentada 

após a citação, entendo que no presente caso não há óbice legal a impedir 

sua homologação sem ouvida da parte contrária. Isso porque, além de não 

ter sido apresentada contestação, as partes não se fizeram presentes na 

audiência de conciliação, o que reforça a conclusão pelo desinteresse de 

ambas. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito. Intime-se a parte autora. Não havendo 

recurso, arquive-se com as baixas necessárias. Guarantã do Norte, 25 de 

março de 2018. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44066 Nr: 1696-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTGdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia De Rocco Zonzini - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca do Laudo Médico de Ref. 57.

Guiratinga - MT, 26 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6036 Nr: 1184-95.2003.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS BELLO, Neuza Maria dos Santos 

Bello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira da Silva, GRUPO GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pires de Souza 

- OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213-MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, João Batista 

Cavalcante da Silva - OAB:3448/MT

 Autos n° 1184-95.2003.811.0036 (6036)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se que os cálculos de liquidação apresentados pelas partes 

neste cumprimento de sentença estão totalmente divergentes, por isso, 

julgo necessário, antes de analisar o mérito das impugnações 

apresentadas pelos executados (fls. 418/430), a devida apuração dos 

valores pela Contadoria Judicial, considerando que o magistrado não é 

especialista em cálculos, sendo, assim, essencial um parecer proferido 

por um experto, para que este julgador possa formar o seu 

convencimento.

Diante do exposto,

1) REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial a fim de que proceda com 

a atualização do débito devido, levando em consideração os valores 

constantes no título judicial em comento.

2) Após, INTIME-SE as partes para manifestar quanto aos cálculos da 

Contadoria, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão de direito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Às providencias.

Guiratinga/MT, 25/04/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3796 Nr: 373-09.2001.811.0036
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto Nunes Dourado, Pierina Vituri Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - 

OAB:4.915, Lucas Prado de Morais - OAB:39433-GO, Luciana dos 

Santos Rocha Bordim - OAB:6.143-MT, Luciene Moraes de Souza - 

OAB:GO/ 39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação executiva, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil, para isso:1) CONDENO a parte EXECUTADA, ao 

pagamento das custas e despesas processuais. DEIXO de condena-la ao 

pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o valor dos 

honorários está incluído no depósito judicial realizado pelo executado (fls. 

111/113, 116 e 231).P.I.CTransitado em julgado, em nada sendo 

requerido:2) EXPEÇA-SE os respectivos alvarás de levantamento do valor 

depositado judicialmente pelo executado que, ainda, não foram liberados 

(fls. 393/400), em benefício da parte exequente PEDRO MARTINS DE 

SOUZA e de seu (sua) advogado (a), nos moldes e proporções 

determinadas por este Juízo às fls. 111/113, transferindo o valor para as 

referidas contas bancárias que serão indicadas pela parte.3) DETERMINO 

o levantamento de eventuais penhoras existentes em face do executado, 

bem como desbloqueios de contas, tendo em vista a extinção do crédito 

pelo devido pagamento.4) INTIME-SE a parte EXECUTADA para, no prazo 

de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena 

de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 

CGJ.Quitadas às custas, providencie o cancelamento do arresto ou 

penhora se houver.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Guiratinga/MT, 25/04/2018Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 150-60.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 Processo nº 150-60.2018.811.0036 (54580)

Decisão.

Vistos etc.

PAULO ANDRÉ CARVALHO DIAS, qualificado nos autos, está sendo 

processado como incurso no art. 155, §4, inciso II c/c art. 69 e art.61, 

alínea h ambos do Código Penal, porque no dia 17.01.2018, por volta das 

16h00min, o denunciado, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 

teria subtraído, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente à 

vítima Azenias Ribeiro de Souza.

Recebida a denúncia as fls. 108, o processo seguiu regularmente pelo 

procedimento comum, rito ordinário. Ao final da instrução, verificou-se dos 

depoimentos das testemunhas, bem como do interrogatório do acusado, 

todos eles prestados em juízo (fls. 183/186), que o acusado teria em tese 

cometido outros delitos além daquele narrado na vestibular acusatória.

É o relatório.

DECIDO.

Verifico ser o caso de aplicar-se o disposto no art. 384, “caput”, do 

Código de Processo Penal, visto que a denúncia imputa o acusado a 

prática de um único delito descrito no art. 155, §4, inciso II c/c art.61, alínea 

h, ambos do Código Penal, sendo que há possibilidade de o acusado ter 

em tese, cometido outros delitos.

Isso Posto, com fundamento no artigo 384 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO a remessa dos autos ao Ministério Público para, querendo, 

aditar a denúncia no prazo de 05 (cinco) dias e sucessivamente à Defesa 

para manifestação sobre o aditamento. Asseverando-se que cada parte 

poderá arrolar até 03(três) testemunhas.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 25/04/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13180 Nr: 577-09.2008.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlei Valentim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 577-09.2008.811.0036 CI 13180

ESPÉCIE: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Wanderlei Valentim da Silva

 INTIMANDO(A, S): Requerente: WANDERLEI VALENTIM DA SILVA , 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Ver. Juarez Rios de Vasconcelos, 96 Sala 1, 

Bairro: Parque Galícia, Cidade: Diadema-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de WANDERLEI VALENTIM DA SILVA, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 130,13 DE Taxa Judiciária 

e R$ 413,40 de Custas Judiciais no 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 40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. Eu, Susi 

Rodrigues Farias, digitei.

 Guiratinga - MT, 26 de abril de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e Contadora Judicial

Matrícula 26057

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44621 Nr: 1953-49.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Rojas da Silva Santos, Raimundo 

Nonato Costa Chagas, Daniel Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ricardo Freier - 

OAB:MT 13.420

 Autos 1953-49.2016.811.0079

Código: 44621

Ação Criminal

Decisão.

Vistos, etc.

Examinando as razões contidas no recurso apresentado às fls. 711/726, 

e, reapreciando a questão decidida, concluo que deve ser mantida a 

decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Intimados pessoalmente (Ref. 224), conforme determinação prévia, os 

réus declararam não ter interesse em recorrer.

 REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens, para que o referido recurso possa ser 

apreciado.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 27 de abril de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 54306 Nr: 62-22.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland S. Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desentranhar(em pasta própria)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, desentranhei o Mandado de Citação da 

parte requerida, em pasta própria, à disposição da parte interessada.

Guiratinga - MT, 27 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52591 Nr: 3041-88.2017.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHdS, NENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, desentranhe-se o relatório de ref. 62, eis que estranho a 

estes autos.

Defiro a cota ministerial de ref. 57. Intime-se a requerente através de sua 

advogada e também pessoalmente, para que informe o atual endereço da 

requerida, tentando localizá-lo, inclusive porque mantém contato com a 

mesma via WhatsApp, bem como para que especifique como pretende as 

questões relacionadas à filha do casal, tais como guarda, visitas e 

alimentos, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para resposta.

Intime-se. Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 26 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50614 Nr: 1912-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): DANIELA JANJACOMO B DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, dando 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco) DIAS

AUTOS N.º 976-29.2013.811.0047

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Silvio Abreu Guimarães

PARTE REQUERIDA: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S.A

INTIMANDO(A, S): PAULA REGINA CARDOSO(OAB:OAB/MT 15.506) - 

Endereço: , Bairro: - Cidade: Araputanga - UF: MT - CEP:

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 472,01 para custa judiciária e R$ 371,09 para 

taxa Judiciária totalizando o valor de R$ 843,10 (oitocentos e quarenta e 

três reais e dez centavos), no prazo de 05 (cinco) dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser emitida a certidão 

de débito e posterior protesto..

 Eu, Sinair Alves de Brito, digitei.

 Jauru - MT, 27 de abril de 2018.

Sinair Alves de Brito

Gestora da CAA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco) DIAS

AUTOS N.º 531-11.2013.811.0047

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Silmar Rocha Guimarães

PARTE REQUERIDA: Fenaseg - Convenio DPVAT

INTIMANDO(A, S): VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA(OAB:MT0009495O) - Endereço: Av Dr Guilherme Cardoso, N. 1193, 

Bairro: Jardim Santa Marta - Cidade: São José dos Quatro Marcos - UF: MT 

- CEP:78285000

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 456,87 para custas judiciais e R$ 257,67 para 

taxa judiciária totalizando o valor de R$ 714,54 (setecentos e quatorze 

reais e cinquenta e quatro centavos), no prazo de 05(cinco) dias dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

emitida a certidão de débito e posterior protesto..

 Eu, Sinair Alves de Brito, digitei.

 Jauru - MT, 27 de abril de 2018.

Sinair Alves de Brito

Gestora da CAA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco) DIAS

AUTOS N.º 687-62.2014.811.0047

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Genair Jorges de Freitas

PARTE REQUERIDA: Geovanna Silva de Freitas

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Geovanna Silva de Freitas Filiação: 

Genair Jorge de Freitas e Neusa Silva de Freitas, data de nascimento: 

24/05/1996, brasileiro(a), natural de Vila velha-ES, solteiro(a), Endereço: 

Assentamento Rural - São Pedro, Lote 05, Cidade: Figueirópolis 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 977,59 (novecentos e setenta e sete reais e 

cinquenta e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias dias, contados 

da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser emitida a 

certidão de débito e posterior protesto.

 Eu, Sinair Alves de Brito, digitei.

 Jauru - MT, 27 de abril de 2018.

Sinair Alves de Brito

Gestora da CAA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco) DIAS

AUTOS N.º 367-46.2013.811.0047

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Antonio Ferraz da Costa e Maria do Pilar Marciana 

Domingos

PARTE REQUERIDA: Ney Dias de Meira

INTIMANDO(A, S): THUCYDIDES FRANCISCO CONCEIÇÃO ALVARES - 

OAB/MT 4552

UEMERSON ALVES FERREIRA - OAB: OAB/MT 14866

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.882,25 para Taxa Judiciária e R$ 2.882,25 

para Custa Judiciária totalizando o valor de R$ 5.764,50 (cinco mil 

setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), no prazo de 

05 (cinco) dias dias, contados da expiração do prazo do presente edital, 

sob pena de ser emitida a devida certidão de débito e posterior protesto..

 Eu, Sinair Alves de Brito, digitei.

 Jauru - MT, 27 de abril de 2018.

Sinair Alves de Brito

Gestora da CAA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco) DIAS

AUTOS N.º 974-93.2012.811.0047

ESPÉCIE: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Luciana Ferreira Gomes da Silva

PARTE REQUERIDA: Este Juízo

INTIMANDO(A, S): ARLES DIAS SILVA - OAB: 15764

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 489,20 (quatrocentos e oitenta e nove reais e 

vinte centavos), no prazo de 05 (cinco) dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ser emitida a devida certidão de 

débito e posterior protesto..

 Eu, Sinair Alves de Brito, digitei.

 Jauru - MT, 27 de abril de 2018.

Sinair Alves de Brito

Gestora da CAA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05(cinco) DIAS

AUTOS N.º 156-20.2007.811.0047

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: O Município de Figueirópolis D´Oeste - MT

PARTE REQUERIDA: Espólio de Pedro Carbo Garcia e Ana Maria Moretto 

Carbo

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Espólio de Pedro Carbo Garcia Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), falecido, Endereço: Parte Sem Endereço 

(Aguardando Regularização), Cidade: Figueirópolis D´oeste-MT

Requerido(a): Ana Maria Moretto Carbo, Cpf: 61103802968 Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: Sítio São Paulo, Bairro: Município

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ R$ 4.751,74 (quatro mil setecentos e cinquenta 

e um reais e setenta e quatro centavos), no prazo de 05(cinco) dias dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

emitida a certidão de débito e posterior protesto.

 Eu, Sinair Alves de Brito, digitei.Jauru - MT, 27 de abril de 2018.

Sinair Alves de Brito

Gestora da CAA

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41804 Nr: 346-91.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, vejo por bem retificar a decisão de 

Ref: 17 uma vez já foi informado nos autos o novo endereço do requerido, 

conforme petitório de Ref: 15.

2. Assim, expeça-se novo mandado de busca e apreensão, 

observando-se o endereço indicado no petitório retro.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37328 Nr: 1750-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CORTEZ BENEDITO - 

OAB:273.773, BRUNO DELGADO CHIARADIA - OAB:177.650, ELAINE 

LIBERATO DE OLIVEIRA - OAB:247.647, LUCAS DE JESUS SANTOS - 

OAB:338.035, MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - 

OAB:292.635, PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933, ROBERTO 

COSTA - OAB:123.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OCTÁVIO TEIXEIRA 

BRILHANTE USTRA - OAB:196524

 Vistos.

1. Defiro o levantamento da quantia de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários depositados em Ref: 43, em favor da Empresa Real Brasil 

Consultoria Ltda.

 2. Ademais, intime-se a referida empresa para que promova o 

agendamento, da data e horário em que a avaliação será realizada.

 3. Agendada a data e horário da avaliação, cientifiquem-se as partes.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41666 Nr: 291-43.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES - 

OAB:16343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Vistos.

1. Diante do pedido contido no petitório de Ref: 19 cancelo a audiência 

anteriormente designada.

2. Assim, permaneçam os autos conclusos para prolação de sentença.

Juscimeira-MT, 26 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 43441 Nr: 1023-24.2018.811.0048

 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: WILIAN PEDRO FERREIRA CHAVES

 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, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43442 Nr: 1024-09.2018.811.0048

 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: LOURDES CARDOSO 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, 27 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

 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 pedido de reconsideração interposto por GUSTAVO 

PANIAGO SANTINI contra a decisão interlocutória prolatada à fls. 330/331, 

no presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe move REINALDO 

GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, visando à sua reconsideração, 

sustentando que o presente feito encontra-se suspenso até o julgamento 

dos embargos à execução interpostos.

É a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

2. Dispõe o artigo 505, do Novo Código de Processo Civil o seguinte:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à 

mesma lide, (...)”

Destarte, o pedido de reconsideração apresentado deve ser julgado 

improcedente, haja vista que não há previsão legal, e muito embora 

houvesse previsão legal para tal pleito, já fora encerrado o ofício 

jurisdicional com a prolação da decisão que determinou a penhora física 

do bem móvel.

Ademais, da análise dos autos depreende-se que a presente execução 

realmente está suspensa até julgamento dos embargos interpostos. 

Todavia, conforme afirma a parte executada, a suspensão do feito não é 

absoluta, podendo ser realizados atos urgentes e que possam levar a 

perdas de difícil ou improvável reparação, como no caso dos autos onde 

há a notícia de possível sumiço de veículo já bloqueado, via Sistema 

RENAJUD. Sendo que não há nenhuma inovação processual, apenas a 

tentativa de preservar o bem garantidor da presente execução, 

anteriormente bloqueado.

3. Assim sendo, com base no artigo 505, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o citado pedido de reconsideração (fls. 332/332-vº), 

mantendo, na íntegra, a decisão de fls. 330/331, pelos seus próprios 

fundamentos.

 3.1. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10429 Nr: 82-55.2010.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): CRISTIANO DANTAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ PEREIRA NETO - 

OAB:MT/11780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do executado.

Esclareço que em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores 

ínfimos, que não justificam a concretização da transferência, conforme 

dispõe o provimento nº 18/2007 da CGJ.

Com efeito, intime-se o exeqüente para requerer o que de direito em 5 dias 

(NCPC, art. 218), sob pena do feito ser SUSPENSO, e remetido ao arquivo 

provisório, consoante dispõe o artigo 40 da LEF e art. 921, inciso III do 

NCPC.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24733 Nr: 739-55.2014.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME PARREÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do executado.

Esclareço que em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores 

ínfimos, que não justificam a concretização da transferência, conforme 

dispõe o provimento nº 18/2007 da CGJ.

Com efeito, intime-se o exeqüente para requerer o que de direito em 5 dias 

(NCPC, art. 218), sob pena do feito ser SUSPENSO, e remetido ao arquivo 

provisório, consoante dispõe o artigo 40 da LEF e art. 921, inciso III do 

NCPC.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 27 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43235 Nr: 904-63.2018.811.0048

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL, 

FERNANDO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DIETERICH ESPINDOLA 

BRENNER - OAB:181187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte embargante para manifestar-se acerca do acordo 

entabulado entre os embargados na ação Cautelar de Arresto (Código nº. 

42807), no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42807 Nr: 726-17.2018.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação Cautelar de Arresto, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição retro.

Pugnaram as partes pela homologação do acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em consequência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do Código Civil e 922, do Novo Código de Processo Civil, até o 

cumprimento integral do referido acordo.

2.3. Custas e honorários advocatícios, nos termos do acordo.

2.4. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24219 Nr: 408-73.2014.811.0048

 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: MARIA APARECIDA VAZ PASSARINHO, RAIMUNDO 

FIDELES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCILENE ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a Dra. Thais Suelen 

Garcia, Advogado(a) militante nesta Comarca, inscrita na OAB/MT sob o 

nº. 12190/MT, acerca da nomeação para atuar como curadora especial, 

devendo o(a) mesmo(a) apresentar contestação no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000085-12.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-42.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA RODRIGUES BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

13/06/2018 Hora: 15:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 
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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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-27.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA RODRIGUES BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

13/06/2018 Hora: 15:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000085-12.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: REMI CRUZ BORGES - MT0011148S (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 13/06/2018 Hora: 15:40 , 

devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-02.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL CORREIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULFER INDUSTRIA e COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - MT22193/O 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

17/07/2018 Hora: 13:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-02.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL CORREIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULFER INDUSTRIA e COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Reclamada, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FLAIDA 

BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB: MG0096864A Endereço: MAJOR 

LOPES, 739, SAO PEDRO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30330-050 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 17/07/2018 Hora: 

13:00 , 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 em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do(a) Reclamante e proferindo-se o 

julgamento de plano. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-91.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-95.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-25.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE ARRUDA PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da sentença de mérito, o processo deve prosseguir nos termos da 

referida decisão. 2. Intimem-se as partes para que procedam quanto a o 

cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

TELEFONICA BRASIL S.A., contra a sentença prolatada anteriormente, 

visando à sua reconsideração, sob alegação de evidente omissão e 

contradição. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2. Os Embargos 

de Declaração tal como esculpido no Código de Processo Civil possui 

caráter supletivo e sobretudo periférico, o objetivando a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se necessário salientar que 

tal possibilidade se limita às hipóteses de correção de vícios de omissão e 

contradição, haja vista que, sendo constatada a ocorrência de 

obscuridade, seu saneamento importa, apenas, o esclarecimento do 

quanto foi decidido, sem permitir a análise de elementos desconsiderados, 

tampouco a adoção de um, dentre posicionamentos conflitantes. Em 

síntese, o saneamento da obscuridade significa mero esclarecimento do 

julgado. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, vez que o embargante visa à reconsideração da própria 

decisão, o que é vedado nesta fase, em face do encerramento do ofício 

jurisdicional do juízo prolator da decisão. No caso versando, mesmo na 

razoabilidade dos argumentos do Embargante, o acolhimento dos 

Embargos de Declaração implicaria em uma modificação profunda da 

decisão. Nesse diapasão, a insatisfação da Embargante com a decisão 

deve ser deduzida na via processual adequada, não em sede de 

embargos de declaração, ausente efetiva indicação e caracterização de 

defeitos materiais na decisão embargada, não é possível a aplicação do 

efeito infringente ao recurso, consoante leciona a jurisprudência da Corte 

Superior: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO 

NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os aclaratórios quando a 

pretensão externada pelo embargante é nitidamente infringente, vale dizer, 

de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. Os embargos de 

declaração não são o meio processual adequado para se obter a 

uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta pretensão, 

recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos totalmente diversos: 

os embargos de divergência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. 

EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

25/3/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS 

EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração 

constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, 

obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a 

atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal 

monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do 

julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg 

no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

DJe 12/5/2011) Destarte, os embargos de declaração devem ser 

improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito de modificar 

a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, 

não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Revela-se, com 

efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito 

modificativo aos manejados embargos 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

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68548 Nr: 532-96.2016.811.0109

 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: LUCAS MAGGIONI ROVANI, EVERALDO MATHIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPORTEX - TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LINDOMAR 

OLINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/O, Diego Gutierrez de Melo - OAB:9231, MARCIELEN 

GARCIA SANTOS - OAB:22589/O, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos em correição.

Diante da solicitação de (fls. 498/499 e 500/501), DEFIRO o pedido das 

partes, no que tange a produção de provas nos autos para o deslinde da 

ação, DETERMINO à secretária para que oficie e translade cópias 

conforme requerida à fl. 499, bem como, oficie a seguradora líder, 

conforme solicitado à fl. 500v/501.

Após, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/08/2018, às 14h30min.

Devem as partes apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 dias após 

a intimação, bem como intimar as suas testemunhas ou solicitar a 

intimação pelo Juízo, justificando a necessidade, com antecedência à data 

da solenidade.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 4257 Nr: 2466-41.2006.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia de fls. 

02/04 para:a) PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de 

Processo Penal, o acusado WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS, como 

incurso no art. 121, § 2º, inciso IV (homicídio doloso consumado 

qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a 

fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação.Outrossim, 

atento ao disposto no § 3º do sobredito artigo 413, não vejo necessidade 

de decretação da prisão do pronunciado, devido às circunstâncias da 

ocorrência, ao longo tempo passado e à ausência de motivos concretos 

que indiquem a necessidade de encarceramento cautelar neste 

momento.Façam-se as intimações necessárias, observando-se as 

formalidades legais.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão 

de pronúncia, certifique-se e voltem os autos conclusos.P. R. I. 

C.Marcelândia/MT, 23 de abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47446 Nr: 1230-49.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOCELIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na 

denúncia, ABSOLVENDO o denunciado ADEMIR JOCELIN DOS SANTOS, o 

que faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP.Sem 

custas.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Cientifique-se o 

Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se.Marcelândia/MT, 23 de abril de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74234 Nr: 1886-25.2017.811.0109

 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: ZENILDA CHARAVARA DE MATOS

 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:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar que o requerido implante, no prazo de 10 (dez) dias, o 

benefício auxílio-doença em favor da requerente, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 100,00 (cem reais), (...), INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.Na hipótese do item “1” ou 

decorrido quinquídio acima disposto, CONCLUSOS para deliberação 

quanto ao julgamento conforme o estado do processo ou saneamento e 

organização do feito.INTIME-SE. CITE-SE.Marcelândia-MT, 26 de abril de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69674 Nr: 1126-13.2016.811.0109

 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: JOSAFA DE LUNA MEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI ALVES BARBOSA MEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Vistos em correição.

Trata-se de ação de divórcio litigioso, ajuizada por JOSAFA DE LUNA 

MEIRAS em face de IRACI ALVES BARBOSA MEIRAS, com intuito de 

através de ordem judicial, encerrar as obrigações matrimoniais.

 Conforme consta nos autos, decorreu o prazo para manifestação da 

parte requerente acerca do Despacho de fls. 13.

 É o relatório.

 DECIDO.

Verifico que a parte autora, devidamente intimada, não se manifestou nos 

autos. Em seguida, foi tentada a intimação pessoal, ocasião em que o 

Oficial de Justiça certificou que não encontrou a requerente no endereço 

fornecido nos autos, uma vez que o imóvel estava abandonado. Denoto 

que houve abandono de causa, sendo que a medida a se impor é a 

extinção do processo.

Ex positis, JULGO EXINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, III do CPC.

Defiro os benefícios da gratuidade processual.

Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, CERTIFIQUE-SE 

e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 26 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 54-55.1997.811.0109

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBP, CAOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3.508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Vistos em correição.

Trata-se de ação de inventário, ajuizada por MARLI APARECIDA FUNCK, 

em decorrência do falecimento de SILVIO LUIZ DA SILVA.

Ainda, conforme consta às fls.13, os autos foram redistribuídos a esta 

comarca em razão de declínio de competência.

 É o relatório.

DECIDO

Conforme consta nos autos, a requerente inventariante Marli Aparecida 

Funck, não manifestou-se às vistas dos autos no prazo legal.

 Porém, decorrido o decurso de prazo, é medida que se impõe o 

arquivamento do processo.

 HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de inventário, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Vista à contadoria do juízo para elaboração dos cálculos das custas 

processuais respectivas, se necessário.

Desnecessário o decurso de prazo. Promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 26 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70376 Nr: 5-82.1995.811.0109
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CABIXI VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO, EMÍLIA PERES 

GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival de Oliveira - OAB:MT 

3548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por CABIXI 

VEÍCULOS LTDA em desfavor de LUIZ ANTONIO GIROLDO e EMÍLIA 

PERES GIROLDO.

Ainda, conforme consta às fls.85, os autos foram redistribuídos a esta 

comarca em razão de declínio de competência.

 É o relatório.

DECIDO

Conforme consta nos autos, trata-se de ação de cobrança de título 

extrajudicial, onde o requerente Cabixi Veículos Ltda, pessoa jurídica de 

direito privado move em face de Luiz Antonio Giroldo e Outro.

Porém, decorrido o decurso de prazo de suspensão requerida pela 

exequente, em 1996, até o presente momento não se manifestou nos 

autos, implicando em abandono processual, devido ao longo período de 

tempo sem manifestação (mais de 20 anos). Assim é medida que se impõe 

o arquivamento do processo.

 Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

por abandono da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Marcelândia/MT, 26 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70514 Nr: 35-83.1996.811.0109

 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: ALMIRO PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Vistos em correição.

Trata-se de ação de usucapião especial, ajuizada por ALMIRO PEREIRA 

DE MORAES, que requer a declaração judicial do domínio de uma área de 

terras rural.

 Ainda, conforme consta às fls.54, os autos foram redistribuídos a esta 

comarca em razão de declínio de competência.

 É o relatório.

DECIDO

Conforme consta nos autos, trata-se de ação de usucapião especial, 

ajuizada por Almiro Pereira de Moraes, que adquiriu de posseiros em 1988 

uma área de terras rural, durante todo o tempo a ocupou de maneira 

pacífica e constante, desenvolvendo na referida área cultura de 

subsistência.

 Porém, decorrido o decurso de prazo de suspensão requerida pela parte, 

em 1998, até o presente momento não se manifestou nos autos, 

implicando em abandono processual, devido ao longo período de tempo 

sem manifestação (quase 20 anos). Assim é medida que se impõe o 

arquivamento do processo.

 Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

por abandono da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 26 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62372 Nr: 1057-83.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEUJAEU GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para 

PRONUNCIAR o réu MEUJAEU GOMES, já devidamente qualificados nos 

autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II e 

IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que faço com 

fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.Preclusa a 

decisão da pronúncia, façam os autos conclusos, para fins do artigo 421 

do diploma processual penal.Ciência ao Ministério Público. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se.Marcelândia-MT, 26 de abril de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64361 Nr: 1253-19.2014.811.0109

 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: MARIA PEREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Chamo o feito à ordem e determino a intimação da parte autora para que 

junte aos autos a comprovação do prévio requerimento administrativo e 

negativa ou demonstração de demora na resposta do INSS, sob pena de 

extinção do feito por falta de interesse de agir.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia-MT, 26 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49861 Nr: 397-60.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amazon Subtil Rodrigues 

Junior - OAB:MT-9827

 Vistos em correição.

Vista ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 26 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64723 Nr: 1428-13.2014.811.0109

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:16331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Vista ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 26 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho
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 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67875 Nr: 215-98.2016.811.0109

 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: IVANILDE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO o 

INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

IVANILDE DOS SANTOS SILVA, no valor de 01 (um) salário mínimo, a 

contar da data do ajuizamento da ação (08/03/2016), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (22/03/2016), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida . (...). CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte Autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso I, do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para pugnar o que entender de direito. Quitado o débito, AO ARQUIVO 

com as cominações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Marcelândia/MT, 

26 de abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71600 Nr: 464-15.2017.811.0109

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON NEUCI RESKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil.

Com relação às questões preliminares levantadas na contestação, 

entendo que elas devem ser afastadas pelos motivos abaixo:

No caso atinente à gratuidade da justiça, verifico que a parte requerida 

não trouxe aos autos comprovação de que o requerente não é 

hipossuficiente, bem como está anexo aos autos declaração de 

hipossuficiência (fls. 12).

Por conseguinte, no que pertine a ausência de provas da recusa e a 

perda prazo de 30 (trinta) dias para interposição da ação judicial, tal 

alegação não cabe, pois os prazos acima declinados referem-se à 

consignação de forma administrativa (extrajudicial), situação que não se 

amolda ao caso dos autos.

Ainda, quanto à ausência de provas da recusa, tal situação pode e deve 

ser relativizada com a análise de caso a caso, e, no presente, entendo 

que a própria contestação do pedido do autor, com a reafirmação de 

valores depositados em quantidade menores que o devido, sugere que a 

solicitação feita pelo autor administrativamente de fato foi negada, 

situação motivadora da busca de tutela judicial.

 De igual sorte, a justificativo e pedido de improcedência da ação em razão 

da insuficiência dos depósitos não se coaduna plausível, tendo em vista 

que o valor depositado esta conforme o informado na inicial (fl.21).

 Assim, estando o presente feito devidamente saneado, INTIMEM-SE as 

partes para no prazo de 10 (dez) dias informarem se possuem interesse 

na produção de provas, justificando-as, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo acima, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42730 Nr: 191-85.2007.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Beatriz Corrêa da 

Costa de S. Soares - OAB:, João Gonçalo de Moraes Filho - OAB:

 Vistos em correição.

Prima facie, intime-se a parte exequente para atualização do débito.

Após, com a apresentação da memória de cálculo devidamente atualizada, 

determino o que abaixo descrevo:

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida pelo Estado 

de Mato Grosso, em face do SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO (fls.45/47), 

lastreada na sentença proferida nestes autos à fls. 42/43, que condenou 

o requerido/executado na obrigação de “pagamento de custas e 

honorários advocatícios, este no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).”.

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE a executada para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 536, § 1º, CPC).

2) Apresentada impugnação (art. 536, § 4º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 23 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-03.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR VIEIRA DE MELO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 15 de maio 

de 2018 às 14:07 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73799 Nr: 1650-73.2017.811.0109

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GEILSON FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Oficie-se o órgão do IBAMA para que envie cópia do processo 

administrativo decorrente do auto de infração nº 9099890- E, e, auto de 

apreensão nº 665441-E, no prazo de até 20 (vinte) dias.

Após, volte concluso para análise do pedido de restituição.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 23 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho
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Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46956 Nr: 740-27.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO ROBERTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALVA BRASSO ROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente, pela derradeira vez, o exequente para informar o 

cumprimento do acordo acostado aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

consignando que, silente, presumir-se-á satisfeita à obrigação.

Após, certifique-se o decurso, volte concluso.

Cumpra-se. Intime-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45230 Nr: 982-20.2008.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIKÁ FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PRIGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA- Vistos em correição.Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença, ajuizada por Maiká Ferragens e Ferramentas LTDA-ME, 

promovida em face de Márcio Prigol.Conforme consta nos autos, a parte 

exequente/autora foi intimada para indicar bens à penhora ou requerer o 

que fosse de direito, porém, manteve-se inerte (fl. 61,64/65) É o breve 

relatório. DECIDO.(...), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016).Ex 

positis, JULGO EXINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, III do CPC, bem como condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, no importe de 10% sob o valor da 

ação de cumprimento de sentença.Após, vista a contadoria para cálculo 

das custas processuais devidas, por conseguinte, intime-se a parte 

autora para que efetive o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, bem como 

realizado o pagamento das custas, se for o caso, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Marcelândia/MT, 25 de abril de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73561 Nr: 755-72.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCC, YCX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 03/07/2018 às 15:00 horas.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73563 Nr: 757-42.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, DLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 12/06/2018 às 15:30 horas.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73724 Nr: 818-97.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 17/07/2018 às 14:30 horas.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73718 Nr: 815-45.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 17/07/2018 às 14:00 horas.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66333 Nr: 682-37.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA ALVES RIBEIRO ME, NEUSA ALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que devidamente citada às ref. 09/10, a parte executada deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar contestação e/ou comprovar o 

pagamento do débito.

Impulsiono o feito para que a parte autora manifeste-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58720 Nr: 1499-72.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO GONÇALVES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 
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OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57289 Nr: 862-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNEFER DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB: 31.618/SP, Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da parte autora, para manifestar 

sobre a certidão negativa do oficial de justiça (ref. 16), no prazo de 5 dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62419 Nr: 1219-67.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme autorizada nos termos do Provimento 52/2007 CGJ, impulsiono 

o presente feito, abrindo vista ao advogado da parte autora, para 

manifestar sobre o não comparecimento da requerente na perícia 

agendada pelo perito, no prazo legal.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62484 Nr: 1274-18.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme autorizada nos termos do Provimento 52/2007 CGJ, impulsiono 

o presente feito, abrindo vista ao advogado da parte autora, para 

manifestar sobre o não comparecimento da requerente na perícia 

agendada pelo perito, no prazo legal.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72423 Nr: 194-48.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref.11, foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Susbtituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71894 Nr: 3582-90.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA JOSE DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos, foi protocolada no prazo 

legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68254 Nr: 1764-06.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Certifico que a contestação de ref. 16, foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67409 Nr: 1265-22.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 Certifico que a contestação de ref. 27, foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67218 Nr: 1146-61.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Turatti Materiais para Construção LTDA - ME, 

José Carlos Turatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo de suspensão do 

feito deferido à ref. 18.

Diante o exposto, impulsiono estes autos abrindo vista à parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72746 Nr: 354-73.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 17/07/2018 às 15:00 horas.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71744 Nr: 3521-35.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 10/07/2018 às 14:30 horas.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73559 Nr: 754-87.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFS, YRFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 03/07/2018 às 15:30 horas.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64718 Nr: 2509-20.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDA, DPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 [...]Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial a causídica, DRA. ANDREIA FERDINANDO 

VAREA para patrocinar os interesses do requerido Douglas, citado por 

edital, apresentando contestação no prazo de 15 (quinze) dias.Tomando 

em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado 

advogado em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De Honorário), de 

acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do 

Provimento nº 09/2007/CGJ, à advogada nomeada para o “múnus” público 

não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição”.“Ocorrendo substituição do 

Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será fixada 

individualmente, levando em consideração os atos processuais 

praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”Registre-se, também, que 

são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora 

arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) patrocinar a causa do 

beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; ii) não receber do beneficiário qualquer remuneração a título 

de honorários profissionais. Assim, o descumprimento dessas obrigações 

importará na substituição da Defensora Dativa e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor da Defensora Nomeada para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. INTIME-SE a advogada nomeada da presente decisão.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66940 Nr: 962-08.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 962-08.2017.811.0111 (Código 66940)

Classe – Assunto: Exoneração de Alimentos

Requerente: Dave Francisco Santos

Requerida: Francys Carolinne Antunes Silva Santos

Vistos.

Tendo em vista a renúncia inclusa (ref.34), NOMEIO em substituição o 

causídico Dr. KÁSSIO ROBERTO PEREIRA para patrocinar os interesses 

da parte requerente, atribuindo-lhe os honorários advocatícios outrora 

arbitrados (ref.1).

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão, bem como o 

requerido para comparecer ao escritório do causídico nomeado.

Expeça-se certidão em favor da advogada renunciante.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66313 Nr: 667-68.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R Rebelatto Comércio - ME, RICARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE CALDART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 667-68.2018.811.0111 (Código 66313)

Classe – Assunto: Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT)

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (ref.15), intime-se a parte 

executada (postulante da advocacia dativa), pela via postal, com aviso de 

recebimento, para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias a insuficiência de 

recursos que a impedem de contratar um advogado particular para 

patrocinar os seus interesses, sob pena de indeferimento do pedido 

(art.99, §1º, do CPC).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 67868 Nr: 1526-84.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMJ, AVJQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYHANA SAYWRE TADA 

ROJAS - OAB:19568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo Quaresma Castro - 

OAB:OAB-PA 11.913

 Vistos. (1) Tendo em vista que a parte requerida foi intimada e não 

compareceu à audiência, tampouco seu advogado, dispenso eventuais 

testemunhas que pretendia ouvir. (2) DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias 

para juntada de substabelecimento e documentos, após o qual ABRA-SE 

vista ao Ministério Público.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 49067 Nr: 627-09.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Basilio Vaz de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de ref. 58, intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento no feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 62087 Nr: 470-65.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Indefiro o pedido de citação por edital, bem como o pedido de decretação 

de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público Estadual, por não 

estar evidenciado que foram esgotados os meios de localização do réu, 

devendo, antes disso, o parquet demonstrar ter diligenciado, por qualquer 

meio, em busca do endereço do acusado para o fim de se proceder à 

citação pessoal, sob pena de nulidade processual.

Assim, abra-se vista a Ministério Público para informar o atual endereço do 

acusado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 54831 Nr: 570-54.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Diamantino - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Cumpra-se o item III da determinação descrita à fl. 12-PDF.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 58718 Nr: 3177-40.2016.811.0030

 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: HS Transportes e Máquinas Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Proceda com a alteração do patrono do autor no sistema Apolo.

 Intime-se o autor para que se manifeste em relação aos embargos à 

monitória, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 69988 Nr: 836-70.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Lucas do Rio Verde - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia como mandado.

Alcançada a finalidade do ato deprecado ou certificada a impossibilidade 

de fazê-lo, observadas as formalidades legais, devolva-se à origem, com 

as homenagens de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 69342 Nr: 545-70.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yuri da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:MT - 9.022

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se a patrona do acusado para que traga aos autos procuração 

com poderes para representar esse neste processo, haja vista que a 

procuração juntada à ref. 10 é especifica para revogação, relaxamento de 

prisão, impetração de HC e produção de provas para o cumprimento do 

mandato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desconsideração da 

reposta à acusação.

 Após o prazo estabelecido, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42330 Nr: 1778-36.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Vistos.

I – ABRA-SE vista dos autos aos representantes do Ministério Público e a 

defesa técnica, sucessivamente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifestem na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal.

II – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLTEM-ME conclusos.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41357 Nr: 1261-31.2017.811.0031

 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: WANDERSON SOLTO CARDOSO, Valdey Souto 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 Vistos.

I – PRESTO, nesta data, informações ao Agravo de Instrumento nº 

1004375-20.2018.8.11.0000.

II - Diante da contestação apresenta nos autos, INTIME-SE a parte autora 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugna-la, certificando-se 

a tempestividade ou decurso do prazo.

III – Após, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, TORNEM-ME 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34490 Nr: 207-98.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER CISCON FONSECA ME, 

CONSTRUTORA MURALHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, considerando restou positiva a restrição do veículo via 

RENAJUD DEFIRO o pedido retro formulado pelo exequente e DETERMINO:

 I - EXPEÇA-SE o competente mandado de Penhora, Avaliação e Remoção 

dos veículos bloqueados via RENAJUD, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos;

II - Nos termos do art. 840, inciso II e III, do Código de Processo Civil, a 

guarda dos bens incumbira ao depositário judicial e, não havendo, deverão 

ser depositados em poder do exequente;

III - Na hipótese de difícil remoção, ou se anuir à parte exequente, os bens 

poderão, ainda, permanecer em poder do executado;

 IV - Formalizada a penhora, INTIME-SE o executado, nos termos do art. 

841, I, do CPC, bem como os seus cônjuges (acaso existente) (CPC, art. 

842);

V - Em caso do bem encontrar-se em comarca diversa, DETERMINO, 

desde já, a expedição de carta precatória com as finalidades acima 

descritas.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35493 Nr: 635-80.2015.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival da Silva Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemos de Figueiredo - 

OAB:8256-MT

 III – Ante o exposto, com fundamento no art. 402 do CPP, INDEFIRO o 

pedido de diligência formulado pelo Ministério Público.ABRA-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público e a defesa técnica, respectivamente, para que 

apresentem alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, 

VOLTEM-ME os autos conclusos para sentença.Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40970 Nr: 1078-60.2017.811.0031

 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: Alcenor Alves Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 Vistos.

1. Nos termos do art. 690 do CPC, intime-se o requerido, através do seu 

advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40929 Nr: 1060-39.2017.811.0031

 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: Alcenor Alves Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Barboza da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, Edivaldo de Sá Teixeira - OAB:18598

 Vistos.

1. Nos termos do art. 690 do CPC, intime-se o requerido, através do seu 

advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40770 Nr: 1002-36.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilson Martins Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se, via DJE, a parte autora para que comprove nos autos o quanto 

alegado à fl. 49, no prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo juntada, sem delongas, DEFIRO o pedido de suspensão pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir da data do requerimento. Do contrario, 

intime-se pessoalmente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se, via DJE, o patrono da 

requerente para manifestação.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32764 Nr: 762-52.2014.811.0031

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 461 de 573



 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: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDETE NUNES DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE 

FRANCISCO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.DEFIRO o pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD e, 

subsidiariamente, o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema 

RENAJUD, caso o primeiro reste infrutífero. Intime-se a parte exequente 

para apresentar planilha de cálculo atualizado da dívida, ou se já 

apresentada, proceda-se a busca de ativos financeiros pelo Sistema 

BACENJUD e bens pelo sistema INFOJUD, caso reste infrutífera as 

referidas buscas, subsidiariamente, proceda à busca de bens móveis pelo 

sistema RENAJUD em nome dos executados, NILDETE NUNES DOS 

SANTOS RIBEIRO (CPF: 908.983-541-53) e JOSE FRANCISCO RIBEIRO 

(CPF: 267.691.661-00). (...).Cumpridas as diligências e não se obtendo 

êxito na localização de bens penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta 

na Receita Federal, a fim de se buscar cópia das últimas três declarações 

de imposto de renda do executado, com a resposta, deverá ser intimada a 

parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.Frustrada a diligência 

anterior, arquive-se provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas 

o conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata, 

conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da CGJ. Findo o prazo 

supramencionado, deverá a parte exequente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A 

intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014 da CGJ. Decorrido o prazo supramencionado, venham os autos 

conclusos para as devidas deliberações. Desde logo, determino que os 

protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e 

assinados por mim, sejam anexados a presente decisão, remetendo-se os 

autos na sequência à Secretaria, para observância das determinações 

a c i m a ,  p r o c e d e n d o  n a  f o r m a  d o  a r t .  4 7 7  d a 

CNGC/MT.Cumpra-se.Nortelândia-MT, 28 de fevereiro de 2018.Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36510 Nr: 221-48.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SANDRO OLIVEIRA SALES, Suelson 

Manoel Pereira da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Publico -MT - OAB:

 Vistos.

 Readequo a pauta de audiência designando o presente ato para o dia 

16/10/2016 às 14h00min

Expeçam-se as intimações/requisições necessárias

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34547 Nr: 229-59.2015.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Gomes Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Publico -MT - OAB:

 Vistos.

 Readequo a pauta de audiência designando o presente ato para o dia 

16/10/2016 às 14h30min

Expeçam-se as intimações/requisições necessárias

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34636 Nr: 271-11.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VIEIRA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO o procurador da requerente Dr. Arnaldo Silva Araújo, para 

que apresente contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10088 Nr: 531-64.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Martinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para que apresente impugnação a contestação 

no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Outrossim, considerando a necessidade de maior dilação probatória 

para a comprovação da atividade rural, desde já, designo o dia 12/07/2018 

às 13h50min para a realização de audiência de instrução e julgamento.

3. Consigne-se que, conforme disposto no artigo 455 §1° do NCPC, cabe 

ao advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da 

audiência designada.

4. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10099 Nr: 542-93.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para que apresente impugnação a contestação 

no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Outrossim, considerando a necessidade de maior dilação probatória 

para a comprovação da atividade rural, desde já, designo o dia 12/07/2018 

às 14h20min para a realização de audiência de instrução e julgamento.

3. Consigne-se que, conforme disposto no artigo 455 §1° do NCPC, cabe 

ao advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da 

audiência designada.

4. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10068 Nr: 511-73.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita da Conceição Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para que apresente impugnação a contestação 

no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Outrossim, considerando a necessidade de maior dilação probatória 

para a comprovação da atividade rural, desde já, designo o dia 12/07/2018 

às 14h40min para a realização de audiência de instrução e julgamento.
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3. Consigne-se que, conforme disposto no artigo 455 §1° do NCPC, cabe 

ao advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da 

audiência designada.

4. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34662 Nr: 289-32.2015.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suelson Manoel Pereira da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 INTIMAÇÃO do defensor do réu Dr. Silvio Ferreira Freistas,para no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentar os memoriais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35847 Nr: 807-22.2015.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 INTIMAÇÃO DO defensor do réu Dr. Edivaldo de Sá Teixeira, para no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentar os memoriais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-81.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR ALVES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000099-81.2017.8.11.0031; Valor causa: R$ 8.284,92; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEUSIMAR ALVES 

FARIAS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que desconhece 

o débito. A reclamada, em sua peça de bloqueio, limita-se a afirmar 

ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte 

autora, visto que, os dados cadastrais são fornecidos pela própria 

consumidora. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência da relação jurídica que 

motivou a negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

No que concerne aos danos morais, em análise aos documentos da inicial, 

verifico que, a parte requerente possuí outra restrição anterior, lançada 

pelo BANCO BRADESCO, qual foi julgada improcedente nos autos n. 

1000098-96.2017.811.0031 nesta comarca. Com efeito, a pessoa que tem 

mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à 

primeira negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. Quem já é 

registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de 

proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo 

pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na 

Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro 

teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Ademais, não é possível presumir que a parte reclamante tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante anormal, porque a situação não lhe seria incomum. Não restou 

comprovada a ocorrência de má-fé pela parte reclamante. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexistência do débito lançada pela reclamada, como 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000085-97.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROSA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER SANTANA ROCHA OAB - MT23618/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000085-97.2017.8.11.0031 Parte Autora: REQUERENTE: WANDERLEY 

ROSA MOREIRA Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 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 julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por WANDERLEY ROSA MOREIRA em desfavor de SKY 

BRASIL SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Defiro a alteração do polo 

passivo da presente demanda para SKY BRASIL SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à 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 esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 
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XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora comprovou 

que contratou os serviços da requerida na data de 03/03/2017, efetuando 

previamente o pagamento pelos mesmos do valor de R$ 193,90 (cento e 

noventa e três reais e noventa centavos), contudo, não houve a devida 

instalação de acordo com o ajustado, pelo que a parte reclamante 

requereu a devolução da quantia paga, porém, até a presente data não 

houve o referido pagamento pela parte ré, pugna assim a parte reclamante 

pela restituição da quantia paga e danos morais. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a falha na prestação de serviços e conduta 

ilícita da reclamada em não ter cumprido com seu papel a que está 

obrigada, enquanto que fornecedora/comerciante de produtos, sendo 

relevante frisar que a empresa ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que lhe desobrigue de responsabilização civil pela 

flagrante falha de prestação de serviços e prática ilícita, contrária aos 

ideais principiológicos do Código de Defesa do Consumidor. Analisando 

detidamente os autos, tenho que restou provada a falha na prestação de 

serviços, inclusive o reconhecimento da parte reclamada na 

obrigatoriedade de proceder com a devolução do valor pago pela parte 

reclamante, pelo que a restituição do valor pago é a medida que se impõe. 

No caso, a parte autora demonstrou de forma satisfatória os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, 

consubstanciado na falha na prestação de serviços que se espera o 

consumidor. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, contudo não é o caso dos autos. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SEGURADORA, 

FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS NO POLO PASSIVO. 

VEÍCULO BMW ADQUIRIDO ZERO KM E NO VALOR DE R$ 165.000,00. 

ACIDENTE ENVOLVENDO O AUTOR COM PERDA DE TRÊS PNEUS E UMA 

RODA. QUATRO MESES PARA CONSERTO ANTE A INEXISTÊNCIA DO 

PRODUTO E NECESSIDADE DE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA 

COMERCIANTE E FABRICANTE NO OCORRIDO. EXEGESE DOS ARTIGOS 

18 E 32 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA ACOLHIDA. 

DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 E MANTIDO. AUTOR QUE É 

DENTISTA E TRABALHA EM OUTRA CIDADE, QUE NECESSITANDO DE 

VEÍCULO TEVE DE ADQUIRIR OUTRO. VALOR FIXADO ATÉ MÓDICO ANTE 

AS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DA FABRICANTE NÃO ACOLHIDO. 

RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005586086, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 31/07/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005586086 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de 

Julgamento: 31/07/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 04/08/2015) Com efeito, a situação vivenciada pela 

parte reclamante causou angústia e cansaço, afetando o bem-estar 

psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa. O Código Civil 

prevê em seu art. 186 e 927 que todo aquele que causar prejuízo a 

terceiros pratica um ato ilícito. Vejamos: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Cabe salientar que não há que se exigir prova 

da existência do dano moral alegado pela parte, pois, é normativo e 

decorre do sofrimento da vítima devido o caso concreto, ou seja, não há 

que falar em prova do dano moral, mas de prova do fato que gerou a 

frustração e o desgaste psíquico. Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Levando em conta esses parâmetros, e por tudo 

mais que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

mostra-se eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e 

para evitar reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta a 

extensão do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as 

condições econômicas das partes. Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR a reclamada a 

proceder com a devolução da quantia paga do valor de R$ 193,90 (cento e 

noventa e três reais e noventa centavos), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; b) E ainda, à título de danos morais, 

CONDENO a parte ré, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da 

Lei n.1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 67405 Nr: 685-23.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Valentim Silva, Edina Hort Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pedro Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952, Jaderson Silva Bento - OAB:18.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:MT 17.811

 Processo n.º 685-23.2015.811.0091

Código 67405

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

MANIFESTE-SE a parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Nova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37699 Nr: 815-23.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Bandeirantes - MT, Eneias 

Della Rosa, Odilo Antonio Verza, Luciano Pessoa Queiroz, Luciano Pessoa 

Queiroz - ME, Odilo Antonio Verza ME, Edson José de Almeida, Vagner 

Arantes da Silva, V. Arantes da Silva Mercado ME, S F Madeira de Souza, 

Sueli Fontes Madeira de Souza, Edson José de Almeida- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, SABINO RIBEIRO SOARES NETO - OAB:10861/A
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 Processo n.º 2008/35.

 Código 35815

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39196 Nr: 927-55.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito, José Marcelo Vilela 

Rossi de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Comodoro LTDA, João Arantes 

Neto, Ricardo Borges Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:OAB/MT 11.987, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro Martins 

- OAB:7453 MT, Percion Aldemani Martins de Freitas - OAB:MT 

17803, Persion Aldemani Martins de Freitas - OAB:MT 17.803

 Código 39196 – Autos n. 927-55.2010.811.0091

Vistos em correição.

Considerando que a parte requerida, devidamente intimada para recolher 

as custas processuais referente à carta precatória expedida à Comarca 

de Alta Floresta para oitiva da testemunha Vander José Junqueira, 

quedou-se inerte sem realizar o devido recolhimento, consoante termo de 

audiência de fl. 528, resta precluso o direito de produzir a referida prova 

testemunhal, devendo tal omissão ser entendida como desistência na 

produção da prova, aplicando-se a mesma inteligência do disposto no 

artigo 455, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, tendo em vista que não há informação sobre a carta 

precatória expedida ao Estado de São Paulo, diligencie a secretaria sobre 

seu cumprimento.

Com o retorno da missiva, intimem-se as partes para apresentarem as 

razões finais no prazo sucessivo de 15 dias, nos termos do § 2º, do art. 

364, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70144 Nr: 590-56.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Nicola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regonal Factoring Fomento Mercantil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, intime-se o autor para, no prazo impreterível de 15 dias, 

emendar a petição inicial, devendo regularizar a procuração de fl. 19, bem 

como comprovar a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de 

Processos Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 24 de abril de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75421 Nr: 2005-40.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleuteria Domingues Mateos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JAROLA SCRIPTORE - 

OAB:37467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75421 - Autos n. 2005-40.2017.811.0091 DECISÃO Vistos em 

correição. Trata-se de ação anulatória de garantia fiduciária com tutela de 

urgência antecipada ajuizada por ELEUTERIA DOMINGUES MATEOS em 

face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA 

formulado pelo requerente, para determinar que o requerido se abstenha 

de consolidar a propriedade em seu nome, de suas filiais ou de grupo 

econômico, enquanto perdurar a presente ação, ou até decisão em 

contrário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o 

limite de 100.000,00 (cem mil reais). Designo audiência de conciliação ou 

de mediação para o dia 24/05/2018, às 13:30h. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias (art. 334, CPC), para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335, 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). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 25 de abril de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 1960-41.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pedro Serafim, Vanisi Bianchini Serafin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Valentim Silva, Edina Horte Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:17811, Elson Cristóvão Rocha - OAB:MT 17.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássia Cristina da Silva - 

OAB:OAB/MT 4.865, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952

 INTIMAÇÃO DAS PARTES: Processo n.º 1960-41.2014.811.009- código 

66 Vara Única VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO. INTIMEM-SE as 

partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se concordam com o 

julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o silêncio será 

interpretado como anuência tácita para o julgamento antecipado da 

lide.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Nova Monte 

Verde/MT, 18 de abril 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39824 Nr: 1556-29.2010.811.0091

 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: Ivonete Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39824 – Autos n. 1556-29.2010.811.0091

Vistos em correição.

Considerando que documento juntado à fl. 158 se trata de extrato do 

benefício implantado por ordem judicial (fls. 113/121), e que, no entanto, 

não tem o condão de demonstrar que de fato houve o requerimento e 

indeferimento administrativo, intime-se o autor para comprovar nos autos a 

postulação administrativa no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do 

processo.

Decorrido o prazo acima assinalado, sem o devido cumprimento, 
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certifique-se. Não acudindo o patrono à determinação, intime-se a parte 

para a mesma finalidade e no mesmo prazo, sob pena de extinção do 

processo, intimando-a pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Ritos.

Após, com ou sem o devido cumprimento, certifique-se e façam os autos 

imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70868 Nr: 1106-76.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, João Rogério de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. de Souza Madeiras - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Código 70868 – Autos n. 1106-76.2016.811.0091

Vistos em correição.

Diante da penhora parcial do valor da execução (fls. 89/91), determino que 

a secretaria certifique o decurso de prazo dos embargos à penhora, 

devendo-se cumprir conforme determinado no antepenúltimo parágrafo à 

fl. 88v.

Ainda, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito no prazo 

de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73084 Nr: 658-69.2017.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. R. de Souza Madeiras - EPP, João Rogério de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO.Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

resposta no prazo de 15 dias.Se com a resposta forem apresentados 

documentos, intime-se o embargante para sobre eles se manifestar, no 

prazo de 15 dias. Caso contrário, voltem conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 26 de abril de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62434 Nr: 583-69.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Bernardo de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, MAURICIO 

DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62434 – Autos n. 583-69.2013.811.0091

Vistos em correição.

A parte exequente apresentou concordância com os cálculos 

apresentados pelo INSS (fls. 109/110).

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 

101/105, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados às fls. 

104/105.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75145 Nr: 1865-06.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARF, RV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

 Considerando que, apesar de intimados a emendarem o valor da causa os 

autores quedaram-se inertes, passo a corrigi-lo, de ofício e por 

arbitramento, de acordo com o § 3º do art. 292, Código de Processo Civil, 

já que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em 

que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

O valor da causa da ação de alimentos será correspondente a soma de 12 

(doze) prestações mensais pedidas pelo autor (art. 292, III, do CPC). 

Tendo em vista que os requerentes estipulam o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), chega-se ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

De outro lado noto que pretendem as partes partilhar direitos reais sobre 

bem imóvel cujo tamanho equivale a 50,5033 hectares (fls.20). 

Considerando o preço médio do hectare de terra aplicável ao Estado de 

Mato Grosso como sendo o valor de 14.000,00 (quatorze mil reais), 

chega-se ao valor de R$ 70.705,20.

Assim sendo, arbitro o valor da causa em R$ 76,705,20 (setenta e seis mil 

setecentos e cinco reais e vinte centavos), devendo ser retificado no 

sistema Apolo.

Designo audiência de instrução para o dia ___/___/2018, às __h__, a fim 

de aferir início e término da alegada união estável.

Determino, desde já, o depoimento pessoal das partes, e defiro a 

produção e prova oral, consubstanciada na oitiva de testemunhas, 

observando-se o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil.

Ao Ministério Público para manifestação no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65563 Nr: 1414-83.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABS, MTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se o requerido no endereço contido na inicial.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 
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formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos, motivo pelo qual designo audiência de conciliação para o 

dia03 de agosto de 2018, às 17h30.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63458 Nr: 1430-71.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Figueiredo Rosa, Rubens Ramos de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 63458 – Autos n. 1430-71.2013.811.0091

Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Tendo em vista que o Ministério Público indicou novo endereço do acusado 

Cássio Figueiredo Rosa, a fim evitar futuras alegações de nulidade do 

feito, intime-se o acusado, carta precatória, com prazo de 60 (sessenta) 

dias, da data da audiência já designada. Concomitantemente e 

excepcionalmente, intime-se o acusado da audiência por edital.

Depreque-se, igualmente, a realização de seu interrogatório no endereço 

indicado pelo Ministério Público.

Requisite-se o cambiamento do acusado Rubens Ramos de Arruda para a 

audiência designada.

 Quanto ao pedido de prisão preventiva do acusado, deixo para analisar 

após a vinda de informações sobre seu paradeiro no endereço que o 

Parquet indicou, uma que o fato de acusado não ter sido encontrado no 

endereço primevo é, de per si, motivação bastante para decretação do 

claustro cautelar.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65963 Nr: 1715-30.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA NOMEADA: "Vistos em correição. Tendo em 

vista a necessidade de readequação de pauta de audiências deste juízo, 

objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a audiência 

anteriormente designada para o dia 07 de agosto de 2018 ás 15h40."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 1746-50.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Café de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NOMEADO: "Vistos em correição.Ante a 

necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o dia 

13/08/2018,  às  16h.Expeça-se  car ta  p reca tór ia ,  caso 

necessário.intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se."

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38210 Nr: 1322-81.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Gilberto da Silva Peças ME - Casa das Latarias, José 

Gilberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Telles Pereira Baiocho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2009/189.

Código 38210

Juizado Especial

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO

1. Dispendo o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95.

2. Fundamento e decido.

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, 

requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, 

não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias).

4. A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

5. Conforme se vê nos autos, a parte autora foi devidamente intiamdo(a) 

para se manifestar nos autos, entretanto, em que pese a intimação, 

quedou-se inerte.

6. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte requerente.

II – D I S P O S I T I V O

7. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

8. Isento de custas.

9. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se, o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 35614 Nr: 69-92.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Gonçalves Americano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2008/18.

Código 35614

Juizado Especial

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO

INDEFIRO o pedido retro e forneço à parte autora A ÚLTIMA 

OPORTUNIDADE para apresentar o endereço atualizado da parte 

executada.

FIXO prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento.

Decorrido o prazo, conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se, o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega
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 Cod. Proc.: 37294 Nr: 423-83.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M Martinez Molero Comércio - ME, Marli Martinez Molero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2009/49.

Código 37294

Juizado Especial

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO

1. Dispendo o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95.

2. Fundamento e decido.

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, 

requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, 

não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias).

4. A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

5. Conforme se vê nos autos, o advogado da parte autora foi devidamente 

intiamdo(a) para se manifestar nos autos, entretanto, em que pese a 

intimação, quedou-se inerte.

6. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte requerente.

II – D I S P O S I T I V O

7. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

8. Isento de custas.

9. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se, o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36034 Nr: 489-97.2008.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednilson Marques Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Bandeirantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2008/2.

Código 36034

Juizado Especial

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO

1. Dispendo o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95.

2. Fundamento e decido.

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, 

requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, 

não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias).

4. A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

5. Conforme se vê nos autos, o(a) advogado(a) da parte autora foi 

devidamente intiamdo(a) para se manifestar nos autos, entretanto, em que 

pese a intimação, quedou-se inerte.

6. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte requerente.

II – D I S P O S I T I V O

7. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

8. Isento de custas.

9. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se, o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 35574 Nr: 20-51.2008.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Antunes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz de Fatima Sueck 

Lemes - OAB:OAB/MT 9861, Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B

 Processo n.º 2008/2.

Código 35574

Juizado Especial

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO

1. Dispendo o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95.

2. Fundamento e decido.

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, 

requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, 

não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias).

4. A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

5. Conforme se vê nos autos, o(a) advogado(a) da parte autora foi 

devidamente intiamdo(a) para se manifestar nos autos, entretanto, em que 

pese a intimação, quedou-se inerte.

6. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte requerente.

II – D I S P O S I T I V O

7. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

8. Isento de custas.

9. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se, o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37271 Nr: 392-63.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana de Alencar Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 392-63.2019.811.0091

Código 37271

Juizado Especial

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO

1. Dispendo o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95.

2. Fundamento e decido.

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, 
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requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, 

não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias).

4. A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

5. Conforme se vê nos autos e, em que pese o pedido contido às fls. 50, 

denota-se que, a bem da verdade, a parte autora até o presente momento 

não se desincumbiu do seu ônus legal, muito pelo contrário, ao passo que, 

é de bom alvitre consegnar que o feito em testilha se arrasta há mais de 

10 (dez) anos e até o presente momento e parte exequente não logrou 

êxito em satisfazer o crédito.

6. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte requerente.

II – D I S P O S I T I V O

7. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

8. Isento de custas.

9. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se, o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 35581 Nr: 36-05.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Inocêncio Ulchak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodimar Lopes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2008/4.

Código 35581

Juizado Especial

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO

1. Dispendo o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95.

2. Fundamento e decido.

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, 

requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, 

não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias).

4. A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

5. Conforme se vê nos autos e, em que pese o pedido contido às fls. 55, 

denota-se que, a bem da verdade, a parte autora até o presente momento 

não se desincumbiu do seu ônus legal, muito pelo contrário, ao passo que, 

é de bom alvitre consegnar que o feito em testilha se arrasta há mais de 

09 (nove) anos e até o presente momento e parte exequente não logrou 

êxito em satisfazer o crédito.

6. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte requerente.

II – D I S P O S I T I V O

7. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

8. Isento de custas.

9. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se, o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38079 Nr: 1188-54.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Griggio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Maicon Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2009/157.

Código 38079

Juizado Especial

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO

1. Dispendo o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95.

2. Fundamento e decido.

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, 

requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, 

não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias).

4. A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

5. Conforme se vê nos autos e, em que pese o pedido contido às fls. 52, 

denota-se que, a bem da verdade, a parte autora até o presente momento 

não se desincumbiu do seu ônus legal, muito pelo contrário, ao passo que, 

é de bom alvitre consegnar que o feito em testilha se arrasta há mais de 

09 (nove) anos e até o presente momento e parte exequente não logrou 

êxito em satisfazer o crédito.

6. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte requerente.

II – D I S P O S I T I V O

7. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

8. Isento de custas.

9. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se, o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-70.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GILCELY INACIO RESINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000036-70.2017.8.11.0091 REQUERENTE: ALINE GILCELY INACIO 

RESINA REQUERIDO: ENERGISA S/A S E N T E N Ç A VISTO EM REGIME DE 

COOPERAÇÃO. Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. O processo encontra-se em ordem. 

Passo ao julgamento. Cuidam-se os autos de Ação Indenizatória, ajuizada 

por ALINE GILCELY INACIO RESINA em face do ENERGISA S.A. Relata 

aparte autora que em decorrência de uma queda no fornecimento de 

energia elétrica diversos equipamentos foram queimados, equipamentos 

estes que eram usados pela parte reclamante no seu consultório 

odontológico e avaliados no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), 

entretanto, a parte reclamada realizou o reparo de apenas R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Assim, com base em tais prejuízos e transtornos, pugna 

a parte autora pela procedência da presente demanda indenizatória. De 

outra banda, aduz a parte ré que, no caso em testilha, necessário a 
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realização de perícia técnica com fito de apurar os fatos alegados pela 

autora. Pois bem, compulsando os autos e analisando os documentos 

juntados pela parte requerida, extrai-se que a perícia técnica seria curial 

para o deslinde no caso em testilha. Ocorre que, é notório que o Juizado 

Especial não possui competência para processar causas de maior 

complexidade ante a impossibilidade de perícia técnica face ao seu rito. 

Sobre a matéria: “[...] inviável, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a 

realização de perícia técnica. RECURSO IMPROVIDO.”[1] (grifo nosso). 

“RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA. 

PERICIA GRAFOTÉCNICA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA O 

DESLINDE DO FEITO. Negando o autor a existência de qualquer relação 

com a ré e juntado esta aos autos ficha de abertura cadastral onde consta 

assinatura que se assemelha a do autor, necessária se mostra a 

realização de pericia grafotécnica para o deslinde do feito. RECURSO 

PROVIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA.”[2] (grifo nosso). 

Nesta perspectiva, a prova pericial demanda um rito complexo e 

demorado, que, por sua vez, não se coaduna com os critérios de 

simplicidade, informalidade, econômica processual e celeridade, princípios 

que norteiam este Juizado Especial. Posto isto, a complexidade da prova 

resulta no afastamento do trâmite da demanda na esfera dos Juizados 

Especiais e, de consequência, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. D I S P O S I T I V O Ante ao exposto e, por tudo que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO PROCESSO, o que faço SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo 

Civil. Considerando o que preceitua o artigo 55, da Lei 9.099/95, deixo de 

condenar o reclamante nas custas e honorários advocatícios. Deixo de 

analisar o mérito da causa, ante o reconhecimento da incompetência deste 

Juizado Especial. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo dando-se baixa na 

distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 26 de abril de 2017. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação [1] 

Recurso Cível Nº 71005312368, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 24/03/2015. [2] 

Recurso Cível Nº 71003510369, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/05/2012.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-26.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN CERQUEIRA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010076-26.2016.8.11.0091 REQUERENTE: EDIVAN CERQUEIRA VIANA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

S E N T E N Ç A VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO. Dispenso o 

relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Nos 

termos do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de 

produção de provas e considerando que o processo encontra-se em 

ordem, comportando julgamento, passo a julgá-lo. I – DA LIDE Em apartada 

síntese, relata a parte reclamante que devido a queda de energia elétrica 

na data de 15/06/2016, aproximadamente entre às 17:30 e 19:00 horas, 

ocorreu a desprogramação de sua geladeira, a qual ficou ligando e 

desligando, deixando de refrigerar, de forma que houve o perecimento de 

alguns alimentos. Informa que procurou duas refrigerações neste 

município, todavia, nenhuma delas aceitou fazer o concerto, motivo pelo 

qual teve que se deslocar até à Cidade de Alta Floresta/MT, sendo 

atendido pela Refrigeração São Vicente, autorizadora da Brastemp, a qual 

lhe fez um orçamento no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) 

para o conserto. Aduz ainda que em decorrência da queda de energia, 

teve que gastar também a quantia de R$ 120, 00 (cento e vinte reais) de 

frete até Alta Floresta/MT, o valor de R$ 5,00 (cinco reais) referente a 

compra de gelo para manter a temperatura dos demais alimentos que 

estavam na geladeira mais a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) gastos com 

o despacho de documentos. Assim, o prejuízo decorrente do dano moral 

perfaz a quantia de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais) e, antes 

os transtornos vivenciados, pois assevera o autor que já faz mais de 30 

(trinta) dias que está impossibilitado de usar sua geladeira, pugna pela 

procedência dos danos morais. Eis o núcleo da celeuma. II – DA 

PRELIMINAR Pois bem, no que se refere à preliminar arguida pela 

reclamada, entendo que a mesma não comporta guarida, haja vista que, a 

meu ver, não vislumbro complexidade no feito, ao passo que a parte 

reclamante logrou êxito em apontar nos autos a má prestação de serviços, 

o que será apreciado no mérito desta demanda. Desta forma e sem 

maiores delongas, REJEITO a preliminar arguida. Passo ao mérito do feito. 

III – DO MÉRITO No mérito, entendo que razão assiste a parte reclamante. 

Explico. Primeiramente, consigno por oportuno que é dever das 

concessionárias de serviço público a prestação de um serviço adequado, 

eficiente e essencialmente seguro, portanto, caso haja falha na prestação 

do serviço, ela responderá independentemente da existência de culpa 

pelos infortúnios que causar, o que ocorreu no caso dos autos. Nessa 

perspectiva, o art. 22, do CDC diz que: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 

a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste 

código.” Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal, 

em seu art. 37, §6º, prevê que a responsabilidade das concessionárias 

prestadoras de serviço é objetiva, vejamos: “Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: [...]; §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 

Seguindo essa linha de raciocínio, uma vez constato o dano e o nexo de 

causalidade, o que restou cabalmente constatado no caso em comento, 

tem-se que o acolhimento do pedido inicial é medida que se impõe. Nesse 

sentido, a jurisprudência é pacífica: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE 

DANO. QUEIMA DE APARELHOS OCASIONADA POR QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA FRENTE AO 

CONSUMIDOR. É devida a reparação dos danos causados pela queda no 

fornecimento de energia elétrica quando o dano e o nexo causal se 

encontram devidamente demonstrados. Sentença de primeiro grau mantida 

por seus fundamentos. Recurso improvido.”[1] (grifo nosso). “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. APLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA À 

RESOLUÇÃO 061 DA ANEEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA. A concessionária de serviço público é responsável 

objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores. Ônus da 

prova da concessionária em demonstrar a ausência de interrupção no 

serviço de energia elétrica prestado. Comprovada a queima nos aparelhos 

resta evidenciado o nexo de causalidade.”[2] (grifo nosso). Não havendo 

qualquer outra insurgência, tenho que merece acolhimento o pleito inicial. 

IV – DISPOSITIVO Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada 

ao pagamento da importância de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e 

quarenta reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação e correção 

monetária a partir da data dessa sentença, bem como, para CONDENÁ-LA 

a restituir a importância originária de R$ 925,00 (novecentos e vinte e 

cinco reais) em favor da parte autora, acrescidos de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação e correção 

monetária desde a data do pagamento realizado, conforme dispõe art. 405, 

do CC[3]. Por derradeiro, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Considerando o que preceitua os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 25 de abril de 
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2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação [1] Recurso Cível Nº 71000806240, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado 

em 21/09/2005. [2] Recurso Cível Nº 70044363521, Sexta Câmara Cível, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 16/08/2012. [3] Art. 405. 

Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 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:

 Procedo a Intimação do Advogado da parte REQUERENTE para retirar a 

Carta Precatória expedida para a Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE - SP

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30005 Nr: 363-67.2006.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI BARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderléia F. Trindade - 

OAB:5.627/MT

 Vistos.

Ciente do Acórdão de fls. 251.

Intime-se a parte exequente, por intermédio de seu patrono, via DJE, a 

respeito do retorno dos autos a este Juízo, devendo requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Inerte, presumir-se-á o desinteresse, devendo então o feito ser 

arquivado, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33218 Nr: 572-94.2010.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO PECUÁRIA IBERÊ S/A, EMILIO SANAMI 

KINOSHITA, FLAVIO VIEIRA DE FARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8.227/MT, 

Ricardo Gomes Lourenço - OAB:48852 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o decurso do prazo assinalado na decisão de fls. 1745, 

determino a intimação das partes para prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32949 Nr: 298-33.2010.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDT-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDDACIESDNU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - Procurador - 

OAB:Matr. N.310453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a ordem de preferência legal de penhora, qual seja, 

dinheiro, títulos da dívida pública, título e valores mobiliários, veículo de via 

terrestre. Determino a busca de ativos financeiros pelo Sistema BACEN 

JUD, nas contas/aplicações financeiras da parte executada.

Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade com 

artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (art. 512 

§ 2° CNGC); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 512 

§ 3° CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento 

da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) 

ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo 

sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora (art. 514 § 3° CNGC), 

devendo ser intimada a parte devedora para oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

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 anterior.

Cumprida a diligência e não se obtendo êxito, intime-se a parte exequente 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

extinção.

Com ou sem manifestação, certifique-se, e retornem os autos conclusos 

para deliberações pertinentes.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50454 Nr: 715-15.2012.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGON INÁCIO MARX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Bucco Brum, FERNANDO 

PEDROSO BRUM, Luiz Fernando Bucco Brum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Krein - OAB:7350-B, 

MARCELO GIULIANO VEPPO PALMA - OAB:OAB/MT 6.793-B, Vinicius 

Diogo Schirmer de Paula - OAB:15079 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PEDROSO BRUM - 

OAB:4060/RS

 Vistos.

Levando-se em conta o certificado nas fls. 106, intime-se o autor, por 

intermédio de seu patrono, via DJE, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente missiva.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique e devolva ao Juízo Deprecante, 

com as nossas homenagens e baixas de estilo.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31656 Nr: 292-94.2008.811.0107

 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: CARMO KLASENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:7975-B/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, MAYRA 

DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/PR, 

FLORINDO PILHALARME - OAB:3645-A/MT

 Vistos.
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1- Retifiquem-se o registro, autuação e capa dos autos, fazendo-se 

constar como cumprimento de sentença.

2- Determino ainda, a alteração dos polos da ação, para fazer constar 

como exequente JARBAS LINDOMAR ROSA, e como executados 

EDEVALDO LODI e LUCIANA LODI.

3- Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada, por intermédio de seus patronos, via DJE, para que 

efetue o pagamento do débito indicado (fls. 624-625), no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas e despesas processuais, bem como para que 

cumpra a obrigação de fazer consubstanciada no título executivo.

4- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

5- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, expeça-se desde logo 

mandado de penhora e avaliação, consoante art. 523, § 3º, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31639 Nr: 277-28.2008.811.0107

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO LODI, LUCIANA SPIGOSSO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIL JOEL CARDOSO - 

OAB:3473/A/MT, FLORINDO PILHALARME - OAB:3645-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:7975-B/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, MAYRA 

DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 Vistos.

1- Retifiquem-se o registro, autuação e capa dos autos, fazendo-se 

constar como cumprimento de sentença.

2- Determino ainda, a alteração dos polos da ação, para fazer constar 

como exequente JARBAS LINDOMAR ROSA, e como executados 

EDEVALDO LODI e LUCIANA LODI.

3- Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada, por intermédio de seus patronos, via DJE, para que 

efetue o pagamento do débito indicado (fls. 978-979), no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas e despesas processuais, bem como para que 

cumpra a obrigação de fazer consubstanciada no título executivo.

4- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

5- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, expeça-se desde logo 

mandado de penhora e avaliação, consoante art. 523, § 3º, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50086 Nr: 307-24.2012.811.0107

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA MARIA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593

 Vistos.

1- Retifiquem-se o registro, autuação e capa dos autos, fazendo-se 

constar como cumprimento de sentença.

2- Determino ainda, a alteração dos polos da ação, para fazer constar 

como exequente BANCO VOLKSWAGEN S/A, e como executada CELIA 

MARIA DE MOURA MORAIS.

3- Frente ao postulado na fl. 341 e em atenção à sentença de fl. 265, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores 

depositados em juízo em favor do exequente.

4- Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada, por intermédio de seu patrono, via DJE, para que efetue 

o pagamento do débito indicado (fl. 341), no prazo de 15 dias, acrescido 

de custas e despesas processuais.

5- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

6- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, intime-se a exequente 

para manifestação.

7- Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34028 Nr: 458-24.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o pedido do exequente (fls. 90) já foi apreciado nas fls. 

86, bem como, levando-se em conta o certificado nas fls. 91, intime-se o 

exequente, por intermédio de seu patrono, via DJE, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50838 Nr: 207-35.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI GUARNIERI EBERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4112-2

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OBA/MT 14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte EXECUTADA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.405,34 (um mil e quatrocentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 121. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 702,67 (setecentos e dois reais 

e sessenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

702,67 (setecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50535 Nr: 801-83.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. SETTER, AGENOR LUIZ SETTER, Nelson 

Miguel Setter, ANDREIA DE BITTENCOURT TENROLLER, JOSE GILMAR 

TENNROLLER, OLGA DE BITTENCOURT SETTER, Cleusa Lamarque 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 472 de 573



Pimentel Setter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. L. SETTER, CNPJ: 06931135000157, 

Inscrição Estadual: 13.267.424-6, atualmente em local incerto e não sabido 

AGENOR LUIZ SETTER, Cpf: 84897147972, Rg: 5.733.701-0, Filiação: 

Mario Vicente Setter e Maria de Lurdes Setter, data de nascimento: 

23/12/1972, brasileiro(a), natural de Santa Helena-PR, casado(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido OLGA DE 

BITTENCOURT SETTER, Cpf: 70380430134, brasileiro(a), casado(a), 

empresária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A primeira Requerida contratou crédito inicial de R$ 

320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) com o Requerente, mediante 

Contrato para Desconto de Títulos, operação de n.° 411.200.555, com 

vencimento em 03 de agosto de 2009, estando os demais Requeridos 

elencados na modalidade de Devedores Solidários. Ocorreu, que os 

Requeridos utilizaram os créditos indicados e não honraram com os 

pagamentos das prestações estipuladas. Pelas operações de crédito 

efetuadas pelo Requerente com os Requeridos, foram cobradas as taxas 

de mercado e encargos contratados na forma prevista nas cláusulas 

gerais dos instrumentos acostados, cuja descrição detalhada segue no 

incluso demonstrativo de débito. Com o fito de receber o crédito supra 

indicado, o Requerente envidou todos os esforços necessários, 

procurando a requerida com freqüência, para que os mesmos 

regularizassem os débitos, entretanto, todos os esforço realizados 

mostraram-se infrutíferos, restando tão-somente à via judicial para ver 

solucionada a pendência existente.

Despacho/Decisão:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-18.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Dados 

do processo: Processo: 8010041-18.2016.8.11.0107; Valor causa: R$ 

1.312,74; 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: 

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

PEDRO RODRIGUES . Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: ANTONIO DE 

OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME Endereço: Avenida TANCREDO NEVES, 

1451, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 FINALIDADE(S): 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 

DIAS, PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NOVA UBIRATÃ, 27 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-07.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DE ALMEIDA MAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Dados 

do processo: Processo: 8010044-07.2015.8.11.0107; Valor causa: R$ 

740,66; 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: 

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

CARLOS DE ALMEIDA MAIA . Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: 

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME Endereço: Avenida 

TANCREDO NEVES, 1451, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 

78888-000 FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 DIAS, PELO PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. NOVA UBIRATÃ, 27 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-72.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE OLIVEIRA LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora informe o 

novo endereço da requerida, sob pena de extinção e arquivamento. 

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 13 de junho de 2017. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-72.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE OLIVEIRA LEMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Dados 

do processo: Processo: 8010115-72.2016.8.11.0107; Valor causa: R$ 

829,71; 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: 

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - ME Parte Ré: REQUERIDO: VALDIRENE 

OLIVEIRA LEMOS . Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: ANTONIO DE 

OLIVEIRA SILVA - ME Endereço: Rua ANTONIO FEIJÓ, 281, TÉRREO, 

CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 FINALIDADE(S): LEVAR 

A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em 

conformidade com o despacho e documentos eventualmente anexados, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste 

mandado. Objeto:INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE INFORME 

NO PRAZO DE 10 DIAS, O NOVO ENDEREÇO DA REQUERIDA, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. NOVA UBIRATÃ, 27 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

Comarca de Novo São Joaquim
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74474 Nr: 615-58.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13.217

 Da Necessidade de Interrogatório do Acusado com Relação aos Novos 

Fatos Descritos na Mutatio Libelli:Dos julgados acima colacionados 

extrai-se que o aditamento da denúncia, mesmo que ultrapassado o prazo 

de 05 dias, é cabível desde que respeitada a ampla defesa e o 

contraditório.No presente caso, verifica-se que foi oportunizado à defesa 

manifestar-se antes do recebimento do aditamento, fls. 161, tendo, porém, 

permanecido inerte.Entretanto, no que toca ao pedido de realização de 

novo interrogatório entendo que razão assiste à defesa, pois, trazidos aos 

autos novos fatos deve ser oportunizado ao réu deles se defender.A 

reabertura da instrução, entretanto, não deve abarcar nova oitiva das 

testemunhas já inquiridas e, especialmente, da vítima. Isso porque, em 

relação às primeiras, pouco se extraiu sobre os fatos narrados na 

denúncia ou no aditamento, sendo desnecessária a completa renovação 

do ato, salvo se concretamente demonstrada pela defesa sua 

necessidade, mesmo porque, repito, deixou precluir o prazo para arrolar 

testemunhas em razão do aditamento.Quanto à possibilidade de nova 

oitiva da vítima tem-se que igualmente desnecessária, pois no ato original 

já foi inquirida sobre todos os fatos imputados ao réu, sendo questionada 

por acusação e defesa tanto em relação ao que consta na denúncia como 

no aditamento. Ainda, ante o nítido abalo moral sofrido pela mesma quando 

de seu comparecimento em juízo, conclui-se que submetê-la a nova 

inquirição consistiria em irrazoável e injustificada vitimização secundária, 

com a qual o juízo não pode anuir.ACOLHO, portanto, a preliminar, 

reabrindo a instrução processual e designando audiência para realização 

de novo interrogatório do réu para o dia 9 de MAIO de 2018, às 09h:30min 

(horário de MT).INTIMEM-SE.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60042 Nr: 923-69.2011.811.0095

 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: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM, ANM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Ante o exposto, considerando a existência de ativo financeiro em contas 

do executado, fator que retira a essência de verba alimentar, a constrição 

realizada nos autos mostra-se legítima, razão pela qual INDEFIRO o 

petitório de fls. 222/225 e MANTENHO a constrição judicial de fls. 

213/216.Intime-se a exequente em termos de prosseguimento do feito.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36697 Nr: 986-36.2007.811.0095

 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: GRSB, CCB, JCB, PLB, VLB, PSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E-JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:MT17.757/5126-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A isenção tributária dos bens inventariados não induz na 

gratuidade da justiça, de forma que, na esteira da decisão de fl. 159/159v, 

DETERMINO ao inventariante que proceda a retificação do valor da causa, 

indicando o real valor dos bens inventariados, procedendo ao 

recolhimento das custas e demais despesas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial.Após: verifico que a partir do dia 19 de julho de 

2016, passou a ser obrigatória a apresentação da Certidão Negativa de 

Testamento para [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39821 Nr: 532-51.2010.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Termade Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo de Oliveira - 

OAB:310453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091

 Vistos.

REJEITO o incidente nominado como "objeção à executividade com pedido 

liminar" de fls. 84/88.

Isto porque a empresa executada foi devidamente citada dos termos da 

presente ação, conforme se denota da certidão do Sr. Oficial de Justiça à. 

fl. 22, ocasião em que o representante da executada recusou-se a opor a 

assinatura no mandado de citação, não havendo que se falar, portanto, 

em ausência de citação válida.

 Certifique-se a escrivania o decurso do prazo para propositura de 

embargos, na forma do art. 16, III da Lei 6.830/80.

Após, intime-se a exequente em termos de prosseguimento do feito, 

pugnando o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61861 Nr: 884-04.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio de Paula Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da resolução CJF 458/2017, art. 11, impulsiono os presentes 

autos para a parte exequente se manifestar quanto ao inteiro teor do ofício 

requisitório, no prazo de 15 (quinze)) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 33325 Nr: 261-52.2004.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Pinto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:OAB/MT 5416-PF., LUIZ CARLOS RIBEIRO - OAB:755 MT

 Nos termos da resolução CJF 458/2017, art. 11, impulsiono os presentes 

autos para a parte exequente se manifestar quanto ao inteiro teor do ofício 

requisitório, no prazo de 15 dias.

Comarca de Pedra Preta
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16808 Nr: 1475-30.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S)ADVOGADO(S) DO EXEQUENTE, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem a respeito da Impugnação de fls 147/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40030 Nr: 1510-19.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S)ADVOGADO(S) DO EXEQUENTE, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem a respeito da Impugnação de fls 138/141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42235 Nr: 496-29.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Soares Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a)da Parte Autora, para se manifestar nos 

autos , no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59389 Nr: 56-91.2017.811.0022

 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: VIS, AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Agnes Lais Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19.872/O, para tanto, fica 

intimada da sentença ref: 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66310 Nr: 3177-30.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Gonçalves dos Santos, Leonardo 

Moraes Pinto, Allyson Fontoura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O, Dionildo Gomes Campos - OAB:3302, FILIPE GIMENES 

DE FREITAS - OAB:6709/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

intimando os defensores dos réus: Leonardo Moraes Pinto e Lucas 

Gonçalves dos Santos, para apresentarem memoriais finais no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66308 Nr: 3175-60.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Paulino Gomes, Joelma dos Santos 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

intimando o defensor dos réus, para apresentar alegações finais no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 2893-22.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair do Lago Silva, Poliana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B, Tales Passos de Almeida - OAB:MT/15217/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

intimando os defensores dos réus para que no prazo legal apresentem 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48395 Nr: 114-65.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Raimundo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o defensor do réu, para apresentar memoriais finais no prazo 

legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63201 Nr: 1851-35.2017.811.0022

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevenilson Ponciano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDEVENILSON PONCIANO DE SOUZA, 

Rg: 21400890, Filiação: Iraneide Afonso de Souza e Carlos Alberto 

Ponciano de Souza, data de nascimento: 01/08/1988, brasileiro(a), natural 

de Campo Verde-MT, Telefone 66-99918-5808. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO EDEVENILSON PONCIANO DE 

SOUZA acima qualificado, da parte dispositiva da decisão a seguir 

transcrita: O ilustre Delegado de Policia, obediente ao disposto no art. 12, 

III, da Lei 11.340/06, encaminhou o presente pedido de providência 

protetiva em favor de INGRID MARTINS DOS SANTOS, devidamente 

qualificada, visando a imposição de restrições a EDEVENILSON PONCIANO 

DE SOUZA."(...) Diante do exposto, restando demonstrado que o 
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comportamento do Requerido causa temor à ofendida, e sendo necessário 

resguardar a sua integridade física e mental, com fundamento no art. 22 

da Lei 11.340/06, DEFIRO parcialmente o pedido formulado na exordial 

para DETERMINAR: A) Suspensão da posse/porte de armas de qualquer 

natureza: B) Deve o Requerido permanecer distante da vítima e de seus 

familiares e das testemunhas no limite mínino de 500 (quinhentos) metros; 

C)Que o Requerido não mantenha contato com a ofendida, seus familiares 

e testemunhas por qualquer meio de comunicação: D)Proibição de 

frequentar a residência da vítima (especificamente a residencia da 

madrinha da vítima), local onde trabalha e casa de familiares a fim 

resguardar a integridade física e psicológico da ofendida; E) Separação de 

corpos..." Fica ainda devidamente citado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente resposta, sob pena de confissão quanto a matéria de fato.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido do Ministério 

Público de ref:6. Cumpra-se na forma requerida, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de abril de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz 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 José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 26 de abril de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63033 Nr: 1803-76.2017.811.0022

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ GONÇALO GONÇALVES, Cpf: 

36250643168, Rg: 7097603, Filiação: Basilica Maria de Carvalho 

Gonçalves e Damião Gonçalves Neto, data de nascimento: 14/02/1975, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, casado(a), autonomo, Telefone 66- 

99637-4163. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO, da decisão Ref: 5, a seguir 

transcrita: Trata-se de Pedido de Providências efetuado pela Autoridade 

Policial, solicitando a concessão de medidas protetivas de urgência em 

favor da ofendida Lucilene Rosa dos Santos, na proteção em sua defesa 

e contra o suposto ofensor José Gonçalo Gonçalves, narrando episódio 

de violência doméstica decorrente de graves ameaças perpetradas pelo 

indiciado contra a vítima. O pedido foi instruído com o boletim de 

ocorrencia, pedido de providencia protetivas, termo de declaração da 

ofendida e nota de ciência de garantias da Lei nº. 11.340/06. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento. Decido. De acordo com o contido no 

requerimento, verifico que os fatos narrados versam sobre violência 

doméstica praticada contra mulher, conforme informações prestadas no 

pedido de providencias protetivas. A existencia de graves ameaças, 

conforme relatado, sugere a adoção de medidas protetivas. Assim, por 

entender que a medida de proteção que dever ser imediatamente 

cumprida, na qual fica determinado: A)Afastamento do suposto ofensor do 

lar, domicilio ou local de convivencia da vítima; B) O pretenso agressor não 

poderá se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, 

mantendo um limite de 300 metros de distância; C) Não poderá ter contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; C)Está proibido de frequentar a residencia da pretensa 

ofendida, o trabalho, casa de amigos, a fim de lher preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida; E)Suspensão da posse ou restrição de 

porte de arma de fogo. Ficando ciente o agressor, das proibições 

provisoriamente estabelecidas. ADVERTINDO O OFENSOR que caso 

descumpra as medidas impostas, poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva nos termos do artigo 20 da Lei 11.340/2006.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido do Ministério 

Público de ref:11. Cumpra-se na forma requerida, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de abril de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz 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 José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 26 de abril de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2881 Nr: 358-19.2000.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lais Assis Ribeiro da Silva, Júlio César Pereira da Silva, 

Milton De Aguiar Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Masson Gonçalves - 

OAB:5345/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca do laudo pericial de fls. 133/153 e a juntada da carta 

precatória de fls. 156/265.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44086 Nr: 176-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Gregório Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Valerio Junior - 

OAB:17.529, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Jusitiça 

de fl. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41699 Nr: 1446-72.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Araújo 

Ramos - OAB:MT/12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria laura Santiago - 

OAB:47.079-MG

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da exequente, para que no prazo de 05 

(cinco)dias manifeste nos autos acerca da devolução da carta precatória 

encaminhada a Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45454 Nr: 1211-37.2014.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Ruza Dal Bo - 

OAB:11.882-B, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:MT/10081

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono da embargada, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45456 Nr: 1213-07.2014.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Aparecida Leão, Joel José da Silva, 

Irene dos Anjos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Ruza Dal Bo - 

OAB:11.882-B, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:MT/10081

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono dos embargados, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61695 Nr: 1177-57.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Medeiros da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 SENTENÇA

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu 

representante legal, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições 

legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial n.º 045/2011, 

ofereceu denúncia contra GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, já 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas no 

artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003 e artigo 307, caput, c/c artigo 69, ambos 

do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos devidamente descritos 

na peça acusatória.

O réu foi preso em flagrante em delito no dia 22 de abril de 2017, sendo 

homologada sua prisão em flagrante convertendo-a em preventiva no dia 

23 de abril de 2017.

A denúncia foi recebida no dia 08 de maio de 2017, conforme decisão de 

ref. 04, ocasião em que se determinou a citação do acusado para 

responder a acusação, ofertada pelo representante do Ministério Público.

O denunciado foi regularmente citado (fls.81-83), ocasião em que 

apresentaram resposta à acusação em ref: 22, por intermédio da 

Defensoria Pública, não alegando qualquer preliminar.

A decisão proferida em ref: 25, por não concorrer nenhuma hipótese 

prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada 

audiência de instrução e julgamento.

Ademais, em decisão de ref: 152 foi deferido o pedido de prisão domiciliar 

formulado pela defesa do denunciado por motivo de doença grave.

Em ref: 229 foi decretada nova prisão preventiva do denunciado haja a 

mudança de endereço sem informar a este juízo descumprindo os 

requisitos da prisão domiciliar outrora concedida.

No decorrer da instrução criminal (ref: 270), procedeu-se a oitiva de duas 

testemunhas arrolada em comum entre as partes e em seguida ao 

interrogatório do acusado. Na oportunidade o Ministério Público desistiu da 

oitiva da testemunha Alan Patrick Barbosa Duarte.

Em alegações finais, sob a forma de memoriais, conforme ref. 279, o 

Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, entendeu estar 

devidamente comprovada a materialidade delitiva, a autoria e a 

responsabilidade penal do réu, pugnando pela condenação do acusado, 

como incurso nas sanções nos artigos art. 14 da Lei 10.826/03 e artigo 

307, caput, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Em fase de alegações finais (ref. 284), a defesa pugnou pela absolvição 

do réu ou subsidiariamente acolha a presente para desclassificar a 

conduta tipificada no artigo 14 para o artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, e 

pleiteou a absolvição do denunciado pelo artigo 307 do CP, diante do 

disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

Eis o sucinto relatório.

II)-FUNDAMENTAÇÃO.

Trata-se de ação penal pública proposta pelo Ministério Público contra 

GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos, como 

incurso na prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 e artigo 

307, caput, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

O artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, dispõe nos seguintes termos:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

A materialidade do delito está comprovada através do boletim de 

ocorrência (fls. 06-07), do termo de exibição e apreensão (fls. 10) e do 

laudo pericial criminal de eficiência da arma de fogo (fls. 68-73).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório 

colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, pelo auto de prisão em 

flagrante (fls. 05), bem como pela fase instrutória diante das declarações 

das testemunhas, somado a isso pela confissão espontânea do acusado 

em juízo.

O denunciado GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, confessou em juízo 

o qual afirmou:

“Que os fatos relatados na denúncia são verdadeiros. Que na data dos 

fatos estava portando arma de fogo, tipo garrucha calibre 36. Que a arma 

lhe pertencia. Que usava a arma para caça”.

A testemunha PAULO DOS SANTOS, Investigador da Polícia Civil, em seu 

depoimento na fase inquisitória (fls. 11/12), declarou:

“Que nesta data guarnição comandada pelo depoente, recebeu ligação 

anônima via 190, denunciando que, na rua Sergipe, em frente a casa do 

empresário Alexandre, havia uma pessoa em fundada suspeita, trajando 

uma jaqueta de cor preta e com um volume na região da cintura; Que 

imediatamente a GU se deslocou até o local informado, visto que está 

sendo realizados vários roubos nesta cidade com tais características; 

Que ao avistar a viatura o indivíduo, com as mesmas características 

informadas, tentou se evadir do local, momento em que visualizaram 

quando o mesmo retirou da cintura uma arma e a jogou do outro lado do 

muro, junto com a jaqueta; Que após abordagem pessoal, a GU o SD Alan 

Patrick, pulou o muro e localizou a arma tipo garruchão artesanal, calibre 

36, sendo seu carregamento anticarga (feito pela extremidade anterior do 

cano, boca, com pólvora, chumbo e bucha) e uma sacola de cor escura, 

furada, estilo máscara simulando bala clava; Que a arma que o mesmo 

relatou seria para caça animal; Que após abordagem do suspeito, a 

guarnição fez várias visitas nas residências próximas do local onde o 

suspeito foi preso, para verificar se teria acontecido algum crime de 

roubo, o que não se verificou; Que até o término da confecção do B.O 

nenhuma informação desta natureza foi feita e o suspeito foi conduzido 

para a delegacia de polícia juntamente com os objetos apreendidos; Que 

por várias vezes o depoente perguntou o nome do suspeito, e este 

informou com convicção, repetidas vezes, ser: Paulo Martins de Oliveira 

dos Santos; Que após a confecção do B.O., no trajeto para a DP, o 

suspeito disse que veio até cidade para matar o sujeito de alcunha Zé 

Boca Rica, descrevendo este como possuidor de tatuagens de uma cruz 

no peito além de ter dois dentes de ouro na boca; Que o sujeito Zé Boca 

Rica teria matado a genitora do suspeito na cidade de Primavera do Leste; 

Que o conduzido informou a depoente e ao SD/PM Alan Patrick, que já 

tinha andado várias cidade atrás deste cara e tinha a informação de que o 

mesmo estaria morando próximo do local onde foi detido”.

Em seu depoimento na instrução processual (ref: 270), a testemunha 

ratificou suas declarações prestadas na delegacia, afirmando que o 

denunciado Gilberto estava portando arma de fogo no ato da abordagem.

Pois bem.

É certo que o delito em análise visa, antes de tudo, tutelar a segurança, 

que se vê abalada com o porte de arma sem autorização.

Diante das provas colhidas nos autos, verifica-se que a dinâmica em que 

ocorreram os fatos o réu foi preso em flagrante delito pelos Policiais, após 

ligação anônima de que o denunciado estava em fundada suspeita com um 

volume na região da cintura, ocasião em que os investigadores da Polícia 

Civil desta urbe começaram a realizar a investigações logrando êxito em 

encontrar o denunciado portando arma de fogo de uso permitido, estando 

municiada, o qual percebendo a presença dos policiais civis enrolou-a em 

uma jaqueta dispersando-a pelo muro de uma igreja.

Notadamente, insta mencionar que o denunciado confessou em juízo que 

portava arma de fogo de uso permitido no momento em que fora abordado 

pela polícia.

Como se sabe, a confissão judicial tem valor probatório absoluto, servindo 

de base para a condenação ainda que seja o único elemento de prova. 

Apenas em circunstâncias especialíssimas admite-se a sua recusa, 

circunstâncias estas que não se encontram presentes no caso dos autos.
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No caso sub examine a confissão fora feita de maneira espontânea, não 

havendo falar-se em auto-imputação falsa.

Além disso, tal confissão harmoniza-se com as demais provas colhidas, 

tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, tendo em vista que 

todos os depoimentos apontaram a autoria delitiva na pessoa do 

denunciado GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO.

Ademais, a intenção do legislador foi impedir o porte, o manuseio ou a 

guarda de arma pelo cidadão que não tenha obtido autorização para tal.

Neste sentido:

“96894993 - APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM COMPROVADAS. 

PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS. RÉU 

CONFESSO, ADEMAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA. 

IMPOSSIBILIDADE. ARTEFATO A ELE PERTENCENTE QUE ESTAVA EM 

LOCAL PÚBLICO. PENA BEM DOSADA. REGIME ABERTO. Carcerária 

substituída por prestação pecuniária e multa. Recurso desprovido. (TJSP; 

APL 0017000-38.2012.8.26.0278; Ac. 8492022; Itaquaquecetuba; Quarta 

Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Ivan Sartori; Julg. 26/05/2015; DJESP 

03/06/2015).”

Desta feita, não há que se falar em desclassificação do crime tipificado no 

artigo 14 para o artigo 12 ambos da lei n.º 10.826/03, conforme pleiteia a 

defesa, uma vez que, o denunciado portava a arma no momento da 

abordagem, ocasião em que percebeu a presença dos policiais civis e só 

então se desfez da arma arremessando-a pelo muro de uma igreja, sendo 

as condições em que foi abordado no centro desta urbe, também em 

posse de uma sacola preta com recortes nos olhos e nariz (simulando 

bala clava), situação em que diverge a utilização da arma apenas para 

caça conforme alega a defesa.

Assim, diante de tal conjunto probatório, é de rigor a condenação do 

acusado, pois a sua conduta, adequadamente comprovada nos autos 

diante do conjunto probatório, enquadra-se na tipificação estabelecida no 

artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

O artigo 307 do Código Penal dispõe nos seguintes termos:

“Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter 

vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui 

elemento de crime mais grave.”

A autoria e materialidade do delito está comprovada através do relatório da 

investigadora de polícia civil (fls. 08), do termo de declarações de 

testemunhas (fls. 11-14) relatório da autoridade policial (fls. 38-39).

Na fase inquisitiva (fls.08) a testemunha Mirian Rodrigues de Souza 

afirmou que o acusado lhe disse que se chamava Paulo Martins de Oliveira 

dos Santos, ao qual esta suspeitando acerca do nome informado 

averiguou junto a servidores da Penitenciaria Major de Sá Corrêa (Mata 

Grande), através da foto do denunciado, logrando êxito em descobrir que 

seu nome verdadeiro era Gilberto Medeiros da Conceição.

Ainda, ouvida em Juízo, a Policial Civil Mirian Rodrigues de Souza, relatou:

“Que na data dos fatos recebeu a ocorrência. Que o acusado disse que 

morava em Rondonópolis. Que suspeitou que o acusado estivesse se 

atribuindo falsa identidade. Que realizou diligências e obteve a informação 

que o verdadeiro nome do acusado era Gilberto. Que o acusado tinha 

informado que se chamava Paulo Martins”.

Ressalte-se que, no caso em tela, não há qualquer elemento concreto de 

suspeição do trabalho policial, inexistindo motivos para não se dar 

credibilidade ao depoimento da policial civil, pois nada há nos autos 

indicando o propósito ou interesse desta em falsamente incriminar o 

denunciado.

Aliás, não se pode olvidar que a legislação processual penal em vigor não 

obriga a participação de testemunhas civis no momento em que ocorre a 

prisão em flagrante, mostrando-se, pois, legítimo o procedimento dos 

Policiais.

Ademais, nota-se que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais 

civis são plenamente coerentes e harmônicos, compatibilizando-se, ainda, 

com aqueles por eles prestados perante a autoridade policial.

Neste sentido segue a jurisprudência, senão vejamos:

“TRÁFICO DE DROGAS. Depoimentos de policiais prestados em juízo. 

Amparo nos demais elementos dos autos. Prova. Suficiência. Absolvição 

por falta de provas. Impossibilidade. - Os depoimentos dos policiais 

militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elemento de 

prova suficiente para a confirmação da materialidade e da autoria do 

tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos 

autos.” (TJSP - 0005365-60.2010.8.26.0624. Relator (a): João Morenghi. 

Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal. Data de registro: 

19/12/2012)”.

Nota-se que o crime de falsa identidade é crime formal, ou seja, não exige, 

para sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção 

efetiva de vantagem ou na causação de prejuízo a outrem, não havendo 

também a necessidade de apresentação de documento falso para a 

configuração do delito.

A jurisprudência preleciona nesse sentido, senão vejamos:

48768810 - APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. 

ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS FRÁGEIS. FALSA IDENTIDADE. 

PRESCRIÇÃO. I. As provas judicializadas são frágeis quanto ao roubo e a 

corrupção de menores. Imperiosa a absolvição. II. O STF FIRMOU 

ENTENDIMENTO DE QUE NÃO CONFIGURA EXERCÍCIO DE AUTO DEFESA 

A ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE 

POLICIAL. III. Transcorrido tempo superior ao lapso prescricional entre a 

data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, regulado 

pela pena aplicada, desaparece o ius puniendi do Estado quanto à falsa 

identidade. lV. Dado provimento ao apelo. (TJDF; APR 2013.07.1.027557-4; 

Ac. 987.971; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Sandra de Santis Mendes 

de Farias Mello; Julg. 09/12/2016; DJDFTE 25/01/2017).

15988461 - PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. 

CONCURSO MATERIAL RELATIVO AO DELITO DE MOEDA FALSA, 

PREVISTO NO ARTIGO 289, §1º, E AO DELITO DE IDENTIDADE FALSA, 

PREVISTO NO ART. 307, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE MOEDA FALSA REFORMADA. 

DOLO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO DE 

IDENTIDADE FALSA MANTIDA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA 

CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DESTE DELITO. 

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. 1. 

Do delito de moeda falsa. A materialidade não foi objeto de recurso e 

restou comprovada nos autos, em especial pelo Auto de Apresentação e 

Apreensão (fls. 30/31), pelo Laudo de Perícia Criminal Federal (fls. 

189/191), bem como juntada das notas apreendidas em poder do réu (fls. 

191). A perícia foi conclusiva em caracterizar a falsidade e a aptidão das 

notas para se passarem por autênticas. Por seu turno, a autoria se 

evidenciou pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 2/11), pelo Boletim de 

Ocorrência (fls. 27/29 e 33/36) e pelas oitivas das testemunhas em juízo 

(mídia de fls. 147 e 202) e interrogatório do réu em sede policial e em juízo 

(fls. 9 e mídias de fls. 147 e 202). 2. Do dolo no delito de moeda falsa. A 

despeito do considerado pelo juízo a quo, o elemento subjetivo do tipo, 

qual seja, a vontade livre e consciente do acusado de fazer circular 

cédula de que tinha pleno conhecimento de sua falsidade, restou 

suficientemente demonstrado pelo conjunto probatório dos autos. A 

confissão do réu em sede policial foi minuciosa em detalhar a origem das 

cédulas falsas, além de ter sido confirmada de forma harmônica e 

coerente com as provas colhidas em juízo. Diversamente, a versão que 

trouxera em juízo em que nega a autoria a si imputada, além de 

inverossímil, não foi embasada por nenhum outro elemento de prova que 

não o próprio relato do acusado em sua defesa. Destaco que a 

circunstância de ter tentado adquirir luzes do tipo "pisca-pisca" mediante 

pagamento com uma nota falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais), mesmo 

portando cédulas idôneas de menor valor que poderiam fazer frente ao 

baixo preço do produto, torna evidente o dolo de colocar em circulação 

nota que sabia ser falsa. Ademais, a ausência de justificação convincente 

acerca da origem do papel-moeda espúrio milita, desde logo, em desfavor 

do réu, e arreda a alegação de que agia de boa-fé. 3. Do delito de 

identidade falsa. Não assiste razão à defesa quando aduz não ter havido 

o delito de identidade falsa, alegando, em síntese, que teria havido 

retratação, no sentido de o réu ter assumido posteriormente sua 

verdadeira identidade, e que da falsa atribuição de identidade não teria 

decorrido qualquer vantagem ao acusado. O CRIME DE FALSA 

IDENTIDADE CONSUMARA-SE NO EXATO MOMENTO EM QUE O RÉU 

APRESENTOU-SE ÀS AUTORIDADES POLICIAIS SOB UMA IDENTIDADE 

DIVERSA DA SUA, E, SENDO UM DELITO FORMAL, SEQUER HÁ QUE SE 

COGITAR DO RESULTADO, BENÉFICO OU NÃO, ADVINDO DESSA 

CONDUTA. Incabível se falar em retratação, à vista da impossibilidade de 

enquadramento legal no art. 143 do Código Penal. Igualmente, ainda que 

não tivesse se consumado o delito, não se verificou o quesito da 

voluntariedade na conduta do réu, indispensável para que se cogite da 

desistência voluntária ou arrependimento eficaz, conforme art. 15 do 

Código Penal. Consigno ainda que o réu confessou em juízo que atribuíra a 
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si a identidade de seu irmão, no intuito de evitar que as autoridades 

policiais se deparassem com os seus registros criminais. Inconteste, 

desse modo, a autoria e a materialidade delitiva, devendo ser mantida a 

condenação. 4. Da dosimetria da pena quanto ao delito de identidade falsa. 

A pena restou concretizada originariamente em 10 (dez) meses de 

detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Não houve 

impugnação por parte da defesa e do órgão ministerial. Todavia, 

considerando o teor da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça e o 

fato de o juízo originário ter se valido da confissão do réu para embasar a 

condenação que prolatara, conforme se verifica na sentença às fls. 232, 

aplico de ofício a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d do 

Código, na razão de 1/6. Mantida, no mais, a dosimetria, torno definitiva a 

pena para esse delito em 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção. 5. 

Verificado concurso material, deve ser observado o quanto inscrito nos 

arts. 69 e 76 do Código Penal. O regime inicial de cumprimento das penas 

privativas de liberdade é o semiaberto, com fulcro no entendimento de que 

a multirreincidência do réu como incurso no tipo do art. 155 do Código 

Penal, e o lapso de apenas cerca de dois meses entre a data em que fora 

colocado em liberdade e a ocorrência do flagrante da presente ação penal 

revelam personalidade voltada à prática delitiva e descaso frente ao poder 

punitivo do Estado, não sendo recomendável regime inicial mais brando. 6. 

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II do Código Penal. 7. Recurso 

ministerial provido. 8. Recurso defensivo não provido. (TRF 3ª R.; ACr 

0004289-67.2013.4.03.6121; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Fontes; 

Julg. 24/04/2017; DEJF 04/05/2017).

Desta feita, diante de tal conjunto probatório, deve ser afastada a tese 

defensiva de absolvição e de autodefesa no que tange a falsa identidade 

exercida, sendo de rigor a condenação do denunciado Gilberto Medeiros 

da Conceição, pois a sua conduta, comprovada nos autos, enquadra-se 

na tipificação estabelecida no artigo 307, caput, do Código Penal.

III)- DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei n.º 

10.826/2003 e artigo 307, caput, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

a) - Circunstâncias judiciais.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 é de 

reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa, devendo ser 

individualizada consoante o caso concreto.

Quanto à culpabilidade verifica-se normalidade reprovabilidade da 

conduta.

Quanto aos antecedentes, verifica-se o réu possui maus antecedentes 

sendo que já fora condenado em outros dois processos que tramitaram na 

comarca de Rondonópolis-MT, conforme guias de execuções penais de 

au tos  n . ° s  2004 /14 ,  2006 /5 ,  3 4 5 0 . 5 8 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 6 4  e 

649-04.2009.811.0022, cujas sentenças penais condenatórias, 

transitaram em julgado no dia 17/01/2005, 13/09/2006, 14/02/2011, 

29/01/2013, respectivamente.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial 

do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se 

mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às circunstâncias são neutras, não havendo nada a que valorar.

 Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade, diante da 

própria tipificação penal, não havendo nada que se valorar.

E, acerca do comportamento da vítima, não há o que se analisar no caso 

concreto, pois a vítima é a sociedade e a coletividade.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 02 (dois) anos e 3 

(três) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.

Verifico presente uma agravante pela reincidência, disposto no artigo 61, 

inciso I, do Código Penal, pois o réu foi condenado em outros dois 

processos que tramitam na comarca de Rondonópolis-MT, conforme guias 

de execuções penais de autos n.°s 953-95.2014.811.0064 e 

6868-51.2013.811.0003, cujas sentenças penais condenatórias, 

transitaram em julgado no dia 07/04/2015 e 05/09/2016, respectivamente.

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista 

no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, 

espontaneamente, em juízo a autoria delitiva do crime.

Tendo em vista a agravante da reincidência e a atenuante da confissão 

estas se compensam, de modo que mantenho a pena em 02 (dois) anos e 

3 (três) meses de reclusão.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a 

pena definitiva em 02 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, por 

entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação 

supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 20 

dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação 

utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

DA DETRAÇÃO PENAL.

O artigo 387, dispõe o seguinte:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(....);

§ 2º - O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de 

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Verifica-se que o réu foi preso em flagrante delito no dia 22 de abril de 

2017, cumprindo desta forma, até esta data, mais 04 (quatro) meses, 

devendo este tempo de prisão ser computado na pena definitiva.

 Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 02 (dois) anos e 3 

(três) meses de reclusão, e o tempo cumprido de prisão preventiva pelo 

réu, bem como levando em consideração o aumento da pena na primeira 

fase do Código Penal o réu ser reincidente, com fundamento 33, §3º, c.c. 

o artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal e a Súmula n.º 269 do STJ, 

estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos 

artigos 44, incisos II e III, do Código Penal, por ser o acusado reincidente.

Deixo de conceder ao réu a suspensão condicional da pena, tendo em 

vista que este não preenche os requisitos do artigo 77, inciso I do Código 

Penal, sendo reincidente.

 DO APELO EM LIBERDADE.

Considerando que réu permaneceu preso durante quase toda a instrução 

criminal, o regime da pena e o quantum da pena imposta ao réu, 

CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

Desta feita, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

a) - Circunstâncias judiciais.

A pena prevista para o crime de lesão corporal disposto no artigo 307, 

caput, do Código Penal, é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, 

devendo ser individualizada consoante o caso concreto.

Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, verifica-se o réu possui maus antecedentes 

sendo que já fora condenado em outros dois processos que tramitaram na 

comarca de Rondonópolis-MT, conforme guias de execuções penais de 

au tos  n . ° s  2004 /14 ,  2006 /5 ,  3 4 5 0 . 5 8 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 6 4  e 

649-04.2009.811.0022, cujas sentenças penais condenatórias, 

transitaram em julgado no dia 17/01/2005, 13/09/2006, 14/02/2011, 

29/01/2013, respectivamente.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial 

do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, não há o que valorar.

Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra 

nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria 

tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.
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Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) meses de 

detenção.

b) - Circunstâncias legais.

Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes.

No entanto, verifico presente uma agravante pela reincidência, disposto no 

artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois o réu foi condenado em outros 

dois processos que tramitam na comarca de Rondonópolis-MT, conforme 

guias de execuções penais de autos n.°s 953-95.2014.811.0064 e 

6868-51.2013.811.0003, cujas sentenças penais condenatórias, 

transitaram em julgado no dia 07/04/2015 e 05/09/2016, respectivamente.

Dessa forma, considerando que a pena base foi estabelecida em 04 

(quatro) meses e que 1/6 (um sexto) representam 20 dias, agravo a pena 

do réu, passando a dosá-la em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de 

detenção.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a 

pena definitiva em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, por 

entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

DA DETRAÇÃO PENAL.

O artigo 387, dispõe o seguinte:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(....);

§ 2º - O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de 

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Verifica-se que o réu foi preso em flagrante delito no dia 22 de abril de 

2017, cumprindo desta forma, até esta data, mais 04 (quatro) meses, 

devendo este tempo de prisão ser computado na pena definitiva.

 Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 04 (quatro) meses e 

20 (vinte) dias de detenção, e o tempo cumprido de prisão preventiva pelo 

réu, bem como levando em consideração o aumento da pena na primeira 

fase do Código Penal o réu ser reincidente, com fundamento 33, §3º, c.c. 

o artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal e a Súmula n.º 269 do STJ, 

estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos 

artigos 44, incisos II e III, do Código Penal, por ser o acusado reincidente.

Deixo de conceder ao réu a suspensão condicional da pena, tendo em 

vista que este não preenche os requisitos do artigo 77, inciso I do Código 

Penal, sendo reincidente.

 DO APELO EM LIBERDADE.

Considerando que réu permaneceu preso durante quase toda a instrução 

criminal, o regime da pena e o quantum da pena imposta ao réu, 

CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

Desta feita, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DO SOLTURA DO RÉU.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

a) expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino 

Neto, nos presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) 

URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-47.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 27 de 

abril de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que CUMPRIMENTO da Sentença exarada nos autos 

do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. "...CONDENAR a 

Reclamada a pagar a Reclamante a importância de R$1.020,00 (hum mil e 

vinte reais), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso...". Bem como, para que junte aos autos o 

comprovante do cumprimento. Número da conta Poupança para depósito 

da condenação: Agência 0614 (013) - Conta: 71268-0 - Caixa Econômica. 

Processo: 8010166-47.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUZINETE FERREIRA DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149083 Nr: 8455-91.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150888 Nr: 602-94.2018.811.0028

 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 Crescencia de Sales e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135465 Nr: 2149-09.2017.811.0028

 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: Liberato Heleno de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 
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OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141637 Nr: 4813-13.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Catarina de Oliveira

 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 e dou fé que a audiência designada na Ref. 26 foi redesignada 

para o dia 29 de maio de 2018, às 17h 00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 3002 Nr: 810-11.2000.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozires Oliva, Floriano Oliva, Norma Arges Oliva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B, JOSÉ BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, Leonardo Sülzer Parada - 

OAB:11846-B/MT, Tiago Aued - OAB:9873-B

 INTIMAR o Requerente para manifestar acerca da petição do Requerido 

de fls.462/463, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104647 Nr: 80-72.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Evangelista Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para intimar 

manifestando a renúncia ou não ao valor atualizado do RPV expedido, que 

ultrapassou o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 3001 Nr: 801-49.2000.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floriano Oliva, Ozires Oliva, Norma Arges 

Oliva, Leo Bacaltchuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

Jose Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12009/MT

 INTIMAR o requerente para manifestar acerca da petição do requerido de 

fls. 367/369, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14165 Nr: 2200-06.2006.811.0028

 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 Georgina da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT, Antonio Alves da Silva Junior - 

OAB:7662

 Intimar a parte autora para no prazo manifestar cálculo de fls 282

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16534 Nr: 1515-62.2007.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bom Dia Comercio, Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cassia Silva Lobo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Maciel de Lima - 

OAB:, Jackson Mário de Souza - OAB:4635, Nelson José Gasparelo 

- OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 16534

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a petição de fls. 67, intime-se o exequente por seu patrono 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, adotando 

as medidas pertinentes, na forma do art. 485, §1º do CPC/2015, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 43484 Nr: 775-36.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenil do Carmo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-, Fundo de Invest em Direitos Creditoris Não Padorinizados 

América Multicarteira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Campos da Silva 

Junior - OAB:242128/SP, Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro - 

OAB:11178, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:12090-A, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A/MT

 CÓDIGO: 43484

DESPACHO

VISTOS,

Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para análise do pedido de fls. 376.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1019 Nr: 9-62.1981.811.0028

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Guatoz Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Fazenda Jofre, AGÊNCIA 

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BOSAIPO BUENO DE 

MORAES - OAB:14141, Hernani Zanin Junior - OAB:305.323, Luiz 

Orione Neto - OAB:3.606, Pedro Vicente Leon - OAB:2249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN DE SOUZA PAIVA 

- OAB:18982/MT, Marcelo de Andrade Zagonel - OAB:11504/MT

 CÓDIGO: 1019

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a concordância do autor com o mapa topográfico e o 

memorial descritivo, intime-se a parte requerida para dar início as obras no 
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prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), devendo ser comprovada imediatamente nos autos a abertura da 

construção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125060 Nr: 2487-17.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHB Loc.Serv.e Comercio Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele A.Natel Glaser da 

Silva - OAB:50.586/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, devidamente intimado, o requerente deixou de 

comprovar o pagamento da complementação da diligência, proceda com 

as alterações necessárias junto à distribuição e devolvam-se os autos à 

Comarca de origem com as homenagens do juízo. Expeça-se certidão em 

favor dos oficiais de justiça.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012385-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORINIL RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012385-78.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DORINIL RODRIGUES DA 

CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

14/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte requerente pediu 

prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. 

Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais, na forma do Enunciado 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença publicada 

no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo 

por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012436-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GERMANO MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012436-89.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ALEXANDRE GERMANO MUNIZ Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, sem qualquer justificativa. Designada 

audiência de conciliação para dia 14/03/2018, constatou-se ausência da 

parte requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da 

parte requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o 

prazo sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os 

efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, na forma do Enunciado 28 do FONAJE, não podendo repetir 

o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por sentença 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011919-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE SEBASTIANA PRADO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011919-84.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DENISE 

SEBASTIANA PRADO FIGUEIREDO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A 

parte requerente requer a indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

bancária localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 

dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 14/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte 

requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo 

sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

na forma do Enunciado 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 482 de 573



desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as devidas anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa Helena Saenz 

Surita Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011933-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SOFIA DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011933-68.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDNA 

SOFIA DE OLIVEIRA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte 

requerente requer a indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência bancária 

localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, 

após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 14/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte 

requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo 

sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

na forma do Enunciado 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as devidas anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. HELOISA HELENA 

SAENZ SURITA Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011925-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CATARINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011925-91.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BEATRIZ 

CATARINA DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte 

requerente requer a indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência bancária 

localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, 

após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 14/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte 

requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo 

sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

na forma do Enunciado 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as devidas anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa Helena Saenz 

Surita Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012562-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012562-42.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 07/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

14/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte requerente pediu 

prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. 

Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais, na forma do Enunciado 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença publicada 

no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação, nos termos do art. 

40 da lei 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011904-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NOEZIL NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011904-18.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NOEZIL 

NUNES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 07.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 
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Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011509-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE JUCELINA DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011509-26.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DAIANE JUCELINA DE SOUZA LEITE Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 14/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato. O Patrono da parte requerente pediu prazo para juntada de 

justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. Não há outra alternativa 

se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, na forma do Enunciado 28 do FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011701-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011701-56.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: EDNEI CAMPOS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 
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compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 40 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 07.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
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Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012862-04.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RAFAELA SOARES SANTIAGO SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 40 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 07.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 
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dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCÊDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011955-29.2017.8.11.0028; 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: JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 489 de 573



através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao Juiz de Direito para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012094-78.2017.8.11.0028; 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: AMALIA JOSE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 
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como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO- 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 
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restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao Juiz de Direito para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011865-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011865-21.2017.8.11.0028; 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: BENEDITA DE ALMEIDA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 492 de 573



adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao Juiz de Direito para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012145-89.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANIA LUCIA DE ALMEIDA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 
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ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 
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verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao Juiz de Direito para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012146-74.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOCINEA DA SILVA MIRANDA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 
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via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao Juiz de Direito para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012150-14.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIANA VAZ DE LIMA 

BARROS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 
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aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012033-23.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KARIN DAYANE DE SOUZA 

LEITE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 
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E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 
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narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011412-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERACIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012375-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012375-34.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CATARINA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 50 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 07.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 
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977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011963-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO EDESIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010861-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANIZE MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010861-46.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANIZE 

MATIAS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 07.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 
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sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010896-06.2017.8.11.0028; 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: WENDER CESAR DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 07.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 
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JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 
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não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010869-23.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANETE GOMES DE CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 
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obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 
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[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PEDRO LUCIO GOMES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 
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extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 
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dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010906-50.2017.8.11.0028; 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: EDIMARA ROSA GALVAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 
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relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64714 Nr: 1215-89.2016.811.0059

 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 DE FÁTIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao 

feito e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 98393 Nr: 1710-65.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPIM DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vital e Agostinho LTDA, SIDNEY ANTONIO 

AGOSTINHO JUNIOR, SINTYA VITAL PEREIRA DIAS AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: pablo Hertz Bruzzone Leal - 

OAB:159485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais 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.: 67639 Nr: 2240-40.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Confresa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iron Marques Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE CRISLEY BARROZO - 

OAB:18831/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada para 

manifestar ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias 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.: 71554 Nr: 4188-17.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Alves dos Santos, LFAC, WFAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Fernandes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, prove que o fez 

ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de acréscimo de 

multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora. (NCPC, art. 528, 

caput c/c, § 8º; art. 523 e 829) 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.: 69412 Nr: 3118-62.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdS, LSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFSv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada para no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 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.: 85423 Nr: 6370-39.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguassu Óleos Vegetais Industria e 

Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado para, no prazo 

de 5 dias, pagar o valor exigido pela parte exequente, acrescido dos 

acessórios legais ou ofertar, nos termos do art. 9º, da Lei de Execução 

Fiscal, garantia à execução, sob pena de não o fazendo ser lhe 

penhorados tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito 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.: 97723 Nr: 1339-04.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio de Almeida Fêo, Arthur Magno Flosi, Centro de 

Estudos em Veterinaria LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Barbosa Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Sérgio Piffer - 

OAB:223071, Orestes Fernando Corssini Quércia - OAB:145.373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim 

de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do processo 

ou recolher o necessário para o seu devido prosseguimento, sob pena de 

ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do 

NCPC) 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.: 97831 Nr: 1402-29.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradescard S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Paulo Nardeli Junior, Waleska Resende 

Onofre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeane Renata costa Silva - 

OAB:46.218, Sergio Luis Ferreira de Menezes - OAB:178.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para efetuar o recolhimento das custas processuais 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.: 96059 Nr: 363-94.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA MONTEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para querendo, no prazo legal, apresentar impugnação e 

ficou inerte em sua obrigação. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95915 Nr: 264-27.2018.811.0059

 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: KSdSS, JSdS, CSdS, VSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): eRSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a inventariante foi intimada por 

intermédio do advogado, para, em 30 dias, apresentar procuração judicial 

do herdeiro Cristiano Soares da Silva, as certidões negativas de débitos 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal e a declaração de 

cálculo do ITCMD expedida pela SEFAZ/MT juntamente com a guia de 
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recolhimento do imposto “causa mortis”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.: 97013 Nr: 931-13.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Naciaonal de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais da autora, declaração de pobreza, 

bem como a comunicação do indeferimento administrativo do pedido e 

nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67616 Nr: 2230-93.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Confresa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Cardoso Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE CRISLEY BARROZO - 

OAB:18831/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 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.: 91616 Nr: 10187-14.2017.811.0059

 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: PAULO CÉSAR SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736

 Intime-se a parte autora por meio de seu advogado, para no prazo legal, 

apresentar impugnação a contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67557 Nr: 2205-80.2016.811.0059

 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: Enilda Maria de Sousa Vieira, ANTONIO MATOSINHO DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Altino Antônio de Sousa, ILDA 

FERNANDES MATOSINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO TULIO ALEXANDRINO DE 

MENDONCA - OAB:45421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o inventariante para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67557 Nr: 2205-80.2016.811.0059

 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: Enilda Maria de Sousa Vieira, ANTONIO MATOSINHO DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Altino Antônio de Sousa, ILDA 

FERNANDES MATOSINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO TULIO ALEXANDRINO DE 

MENDONCA - OAB:45421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de suspensão destes 

autos, sem nenhuma manifestação, da parte interessada, até esta data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96911 Nr: 872-25.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Nazaré Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimado por meio de 

seu advogado, para no prazo legal apresentar impugnação 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.: 95246 Nr: 12272-70.2017.811.0059

 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: Luciene Aparecida Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Mendonça de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de suspensão destes 

autos, solicitado pela parte autora, 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.: 93701 Nr: 11367-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvio Feitosa de Freitas - 

OAB:16461, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A

 Intimem-se as partes para manifestação em cinco dias, sobre o teor do 

laudo de DNA, juntado aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44977 Nr: 796-74.2013.811.0059

 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: Heuleila Fagundes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinair Rodrigues de Camargo, Francisco Braz 

Correia Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 Sentença
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Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Heuleila 

Fagundes da Silva em face de Dinair Rodrigues de Camargo e Francisco 

Braz Correia Prado, todos qualificados nos autos.

 Inicial recebida à fl.23.

Dinair Rodrigues de Camargo apresentou contestação às fls.86/88.

Após, mesmo devidamente intimada por intermédio da advogada 

constituída para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

(fl.104), a parte autora quedou-se inerte (fl.105).

Determinada a intimação pessoal, a requerente não foi localizada pelo 

meirinho (fl.109). Dessa forma, procedeu-se a intimação edilícia, a qual 

transcorreu o prazo sem manifestação da autora.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19423 Nr: 3075-38.2010.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geracina Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, manifestar sobre a impugnação apresentada pela autarquia ré.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52712 Nr: 2333-71.2014.811.0059

 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: VGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

proposta por Valdir Gomes Ribeiro em face de Francisca das Chagas 

Teixeira Barbosa, já qualificados nos autos.

 Inicial recebida à fl.27.

Após regular trâmite processual, foi determinada a intimação pessoal do 

requerente, para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, 

contudo, o requerente não foi localizado pelo meirinho (fl.47).

 Dessa forma, procedeu-se a intimação editalícia, a qual transcorreu o 

prazo sem manifestação do autor.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Deixo de fixar honorários, haja vista que a requerida sequer foi citada.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50775 Nr: 674-27.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildo Prychua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Luís Corrêa, Willamon Milhomem 

da Silva, Cícero, Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro, Demá de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:OAB/MT 9704-A

 Sentença

Trata-se de interdito proibitório cumulada com pedido liminar proposta por 

Ildo Prychua em face de Carlos Rocha, Luís Corrêa, Cícero de tal, Willamon 

Milhomem da Silva, Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho “Grileiro”, Demá de 

Tal, todos qualificados nos autos.

 Liminar deferida às fls.40/41.

Carlos Rocha apresentou contestação às fls.46/50.

 Impugnação às fls.55/58.

Após, mesmo devidamente intimado por intermédio do advogado 

constituído, o autor não se manifestou nos autos sobre o seu interesse no 

prosseguimento da demanda (fl.79).

 Determinada a intimação pessoal, o requerente não foi localizado pelo 

meirinho (fl.83). Dessa forma, procedeu-se a intimação editalícia, a qual 

transcorreu o prazo sem manifestação da autora.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC).

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50604 Nr: 504-55.2014.811.0059

 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: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI ALVES CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Siqueira da Sila - 

OAB:6120 - MT, THIAGO LOUZICH DA SILVA - OAB:17532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de busca e apreensão proposta por David Celson Ferreira de 

Lima em face de Levi Alves Chaves, ambos qualificados nos autos.

 Liminar deferida às fls.28/29.

À fl.41 foi requerido a conversão da presente ação em ação de depósito, 

o que foi deferido à fl.43.

Após, foi Determinada a intimação pessoal do requerente para dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção (fl.46), contudo, o AR 

retornou aos autos constando como endereço insuficiente.

Dessa forma, procedeu-se a intimação editalícia, a qual transcorreu o 

prazo sem manifestação da autora.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Deixo de condenar em honorários uma vez que o requerido sequer foi 

citado.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.
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P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51682 Nr: 1430-36.2014.811.0059

 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: João Vasconcelos Dias, Juranes Dias Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Guimarães, Evandirson 

Sudário Galvão, Banco do Brasil S/A, Ney Barroso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Baranoski - OAB:19.540 

- PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Sentença

Trata-se de ação anulatória de escrituta pública de imóvel c/c com 

obrigação de fazer proposta por João Vasconcelos Dias e Juranês Dias 

Vasconcelos em face Raimundo Nonato Guimarães, Evandirson Sudário 

Galvão , Ney Barroso da Silva e Banco do Brasil S/A, todos qualificados 

nos autos.

 Inicial recebida à fl.74.

Mesmo devidamente intimada por intermédio do advogado constituído para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a parte autora 

quedou-se inerte.

Determinada a intimação pessoal, os Avisos de recebimentos retornaram 

com a informação de que não foi procurado a correspondência (fls.81/82). 

Dessa forma, procedeu-se a intimação editalícia, a qual transcorreu o 

prazo sem manifestação dos autores.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da falta de 

resistência das partes rés (sequer foram citadas).

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52829 Nr: 2430-71.2014.811.0059

 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: Maria Augustinha Leite Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de aposentadoria rural por idade proposta por Maria Augustinha 

Leite Ribeiro em face do INSS, ambos qualificados nos autos.

 Mesmo devidamente intimada por intermédio do advogado constituído para 

anexar aos autos o indeferimento administrativo, sob pena de extinção, a 

parte autora quedou-se inerte (fl.58).

Determinada a intimação pessoal, a requerente não foi localizada pelo 

meirinho (fl.63). Dessa forma, procedeu-se a intimação editalícia, a qual 

transcorreu o prazo sem manifestação da autora.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da falta de 

resistência da parte ré.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22674 Nr: 2657-66.2011.811.0059

 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: Cirilo Jose Mendanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aier Feles Ferreira - 

OAB:7630-GO, Ronam Antonio Azzi Filho - OAB:26.356 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta Cirilo José 

Mendanha em face do INSS, ambos qualificados nos autos.

 Contestação apresentada às fls.141/160.

Após, mesmo devidamente intimada por intermédio do advogado 

constituído para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a 

parte autora quedou-se inerte.

Determinada a intimação pessoal, o requerente não foi localizado pelo 

meirinho (fl.184). Dessa forma, procedeu-se a intimação editalícia, a qual 

transcorreu o prazo sem manifestação do autor.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). . Esses valores só poderão ser cobrados se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53714 Nr: 3164-22.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de reestabelecimento de aposentadoria rural por idade 

proposta por José Barbosa dos Santos em face do INSS, ambos 

qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, mesmo devidamente intimada por 

intérmedio de seu advogado constituído, a parte autora não compareceu a 

audiência de instrução e julgamento, razão pela qual, foi determinada sua 

intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

(fl.35).

 Em seguida, o autor não foi localizado pelo meirinho (fl.38). Dessa forma, 

procedeu-se a intimação editalícia, a qual transcorreu o prazo sem 

manifestação do autor.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 
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(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios uma vez que não foi 

apresentada contestação.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69110 Nr: 2964-44.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELZA LEXANDRA MARTINS DA SILVA, EAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Soares Marciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE SIMONINI BALTAZAR 

VELASCO - OAB:20.269 OAB/GO, MEGGIE SADDI DUARTE - OAB:35674

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao 

pagamento de alimentos na importância de 30% salário mínimo, a ser 

depositado até o dia 10 de cada mês na conta da genitora da menor.Sem 

custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77768 Nr: 1536-90.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane dos Santos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO VARELLA, REGINÉRIO URIAS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DROPPÉ BRAVO - 

OAB:225567, Valquiria de Arruda Leite Silva - OAB:SP 225.905

 POSTO ISSO, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes e, em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015.Expeça-se o respectivo mandado de retificação ao Cartório de 

Registro Civil competente a fim de que seja alterado a filiação, avós 

paternos e nome da criança, passando a se chamar: LETTÍCIA SANTOS 

VARELLA.Expeça-se, ainda, carta precatória para intimação do requerido 

Luis Fernando Varella, devidamente ser instruída com os dados bancários 

da parte autora. Ciência ao MPE. Sem custas e honorários. Registrada a 

sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

autos, com as cautelas legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19494 Nr: 205-83.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. F. de Lara - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, SUSPENDO o trâmite 

processual em virtude da não localização de bens do executado sobre os 

quais possa recair a penhora.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, intime-se a Fazenda Pública Estadual 

para dar prosseguimento ao feito.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo provisório, com 

baixa na taxa de congestionamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19319 Nr: 82-85.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS, PMdS, WMdS, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Guilherme Amorin 

Santos Barbosa - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão civil expedido em 

desfavor do executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19318 Nr: 3059-84.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS, PMdS, WMdS, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Guilherme Amorin 

Santos Barbosa - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

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.: 41498 Nr: 1222-23.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Zorzetto Menocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, SUSPENDO o trâmite 

processual em virtude da não localização de bens do executado sobre os 

quais possa recair a penhora.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, intime-se a Fazenda Pública Estadual 

para dar prosseguimento ao feito.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo provisório, com 

baixa na taxa de congestionamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42224 Nr: 971-69.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natal Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51682 Nr: 1430-36.2014.811.0059

 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: João Vasconcelos Dias, Juranes Dias Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Guimarães, Evandirson 

Sudário Galvão, Banco do Brasil S/A, Ney Barroso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Baranoski - OAB:19.540 

- PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Vistos em Correição,

Considerando que a parte autora foi intimada por meio de seu advogado 

para efetuar o pagamento da diligência e ficou inerte, determino a 

intimação pessoal da requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44977 Nr: 796-74.2013.811.0059

 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: Heuleila Fagundes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinair Rodrigues de Camargo, Francisco Braz 

Correia Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora no prazo de 10 (dez) dias sobre a citação do 

réu Francisco Braz Correia Prado, uma vez que a citação é pressuposto 

processual indispensável ao prosseguimento da demanda, sob pena de 

extinção.

Aguarde-se em cartório a manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44977 Nr: 796-74.2013.811.0059

 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: Heuleila Fagundes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinair Rodrigues de Camargo, Francisco Braz 

Correia Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Remetam-se os autos conclusos para o gabinete, 

imediatamente.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50775 Nr: 674-27.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildo Prychua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Luís Corrêa, Willamon Milhomem 

da Silva, Cícero, Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro, Demá de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:OAB/MT 9704-A

 Vistos em correição.

Certifique-se o transcurso do prazo, promovendo-se o devido 

impulsionamento pela Secretaria.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000173-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000173-17.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 22.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[CONCESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, 

analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos trazidos ao 

caderno processual pela parte autora sirvam de início de prova material e 

os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, o direito ao 

recebimento dos valores pleiteado constitui matéria que demanda 

necessariamente a produção de prova oral. Considerando o exposto, nos 

termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de 

urgência, na medida em que será melhor analisado no momento da 

prolação da sentença. Esclareço que deixo de designar audiência 

conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e 

conforme se extrai da própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdênciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO APARECIDO MARINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000172-32.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[CONCESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LOURENCO APARECIDO MARINO Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Preliminarmente, considerando a condição econômico-financeira 

da parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu 

antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo a 

aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 
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valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que denotem o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 21 de junho de 2018, às 12h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000175-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. S. D. A. (REQUERENTE)

T. S. D. A. (REQUERENTE)

R. S. D. A. (REQUERENTE)

N. T. D. A. (REQUERENTE)

TELMA DOS SANTOS TENORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000175-84.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 45.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[CONCESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TELMA 

DOS SANTOS TENORIO, NYLESSA TENORIO DE AMORIM, ROSANY 

SILVA DE AMORIM, TAINARA SILVA DE AMORIM, MAYSA SANTOS 

SILVA DE AMORIM Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria 

por morte. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. As 

requerentes aduzirem serem esposa e filhas, respectivamente, do senhor 

Nivaldo Vieira de Amorim, que falecera em 08 de abril de 2016. A parte 

autora relatou que o “de cujus” era segurado da previdência social na 

qualidade de “empregado”, de modo que, ainda, provia o sustento das 

requerentes. Diante de tais asserções, a parte autora pugnou pela 

concessão de tutela de urgência, aduzindo a presença dos requisitos 

legais para tanto. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 300 

do Código de Processo Civil estabelece que será concedida a tutela de 

urgência desde que verificada a presença da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, 

embora, dada a natureza alimentar do benefício vindicado, verifique-se a 

presença do perigo de dano, não se vislumbra a presença da 

probabilidade do direito, porquanto não foi aportado aos autos qualquer 

documento que leve à conclusão de que o de cujus era contribuinte 

devidamente filiado ao Regime Geral da Previdência Social. Destarte, 

INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, que teria 

a finalidade de compelir o demandado a conceder à parte requerente a 

pensão em decorrência da morte de Nivaldo Vieira de Amorim, sem 

prejuízo de reanálise do pleito a qualquer tempo. De outro viés, esclareço 

que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do 

Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Cite-se a autarquia ré para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresente contestação. Após, volvam-me conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000162-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINIANO PEREIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINA ALVES COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000162-85.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[Reconhecimento / Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JUSTINIANO PEREIRA SALES Parte Ré: REQUERIDO: 

VALDIVINA ALVES COSTA Aqui se tem ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável post mortem, ajuizada por JUSTINIANO 

PEREIRA SALES. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a 

requerente regularize o polo passivo da demanda, indicando os herdeiros 

da ‘de cujus’, bem como a respectiva qualificação destes. Dentro do prazo 

supra assinalado, poderá o requerente colacionar ao feito cópias legíveis 

dos documentos apresentados. Com a juntada da manifestação ou 

decorrido sem manifestação o prazo assinalado, tornem os autos 

conclusos. Em tempo, frise-se que eventual inércia implicará na extinção 

do feito sem análise do mérito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000151-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERAFIM DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000151-56.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 15.815,20; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: SERAFIM DA SILVA PEREIRA Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias úteis para que a parte autora apresente prova 

pré-constituída da mora do requerido, eis que nos autos consta, apenas, 

uma notificação formulada pela parte autora, sem haver, contudo, 

comprovação de que esta foi devidamente remetida e recebida pelo 

devedor. Frise-se que eventual inércia ensejará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000142-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE SANTOS DE BRITO OAB - TO3695 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000142-94.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 1.916,40; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NILTON SILVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para 

concessão de aposentadoria por invalidez de trabalhador rural. A parte 

requerente narrou que pleiteou o benefício de auxílio doença 

administrativamente, tendo seu pedido sido indeferido sob a justificativa de 

“não constatação de incapacidade laborativa”. Diante de tais asserções, a 

parte autora pediu antecipação da tutela consistente em que o réu 

conceda desde logo o benefício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 
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DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em que 

pesem as alegações perpetradas pela parte autora, bem como os 

documentos médicos acostados ao feito, para a concessão de benefício 

previdenciário a trabalhador rural, é impositiva a produção de prova 

testemunhal a fim de consolidar a prova documental e, ‘in casu’, a prova 

pericial. Ademais, os documentos médicos apresentados nos autos até 

aqui ainda são insuficientes para corroborar qualquer resultado alegado 

em relação à incapacidade para o trabalho. Desta feita, INDEFIRO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 21 de junho de 2018 às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as 

que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Em tempo, considerando a necessidade de realização 

de prova pericial, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 

4939, para efetuar a perícia em data a ser agendada pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT. Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas 

partes. Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 

305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os 

em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. Elaborado 

o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no prazo de 5 

(cinco) dias e, após, conclusos. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SOUZA ABELHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000088-31.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JEFFERSON SOUZA ABELHA 

Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui 

se revela ação para concessão de aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural. A parte requerente narrou que pleiteou o benefício de 

auxílio doença administrativamente, tendo seu pedido sido indeferido sob a 

justificativa de “data do início da incapacidade – DII – anterior ao ingresso 

ou reingresso ao RGPS”. Diante de tais asserções, a parte autora pediu 

antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo o 

benefício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Outrossim, deverá a Secretaria Judicial 

promover a alteração da classe processual conferida a presente ação, eis 

que não se trata de aposentadoria por invalidez acidentária, como foi 

formulado. Em que pese as alegações perpetradas pela parte autora, bem 

como os documentos médicos acostados ao feito, para a concessão de 

benefício previdenciário a trabalhador rural, é impositiva a produção de 

prova testemunhal a fim de consolidar a prova documental e, ‘in casu’, a 

prova pericial. Ademais, os documentos médicos apresentados ainda são 

insuficientes a demonstrar a incapacidade da parte. Desta feita, INDEFIRO 

O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 21 de junho de 2018 às 12h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as 

que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Em tempo, considerando a necessidade de realização 

de prova pericial, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 

4939, para efetuar a perícia em data a ser agendada pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT. Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas 

partes. Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 

305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os 

em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. Elaborado 

o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no prazo de 5 

(cinco) dias e, após, conclusos. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000136-87.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE ARAUJO PERGENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000136-87.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[RURAL (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ANTONIA DE ARAUJO PERGENTINO Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 21 de junho de 2018 às 13h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ABIGAIL PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000066-70.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 33.926,88; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: ABIGAIL PEREIRA DE SOUZA Aqui se tem 

ação de busca e apreensão. Às folhas 43 foi certificado pela Gestora 

Judicial a ausência de recolhimento das custas e taxas de distribuição 

pela parte autora, razão pela qual fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a requerente comprove o pagamentos das aludidas guias 

processuais, sob risco de cancelamento da distribuição.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000024-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ETERNA DE OLIVEIRA MATEUS (REQUERENTE)

VALDIVINO ALVES MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000024-21.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL 

(98)/[Guarda, Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALDIVINO ALVES MATEUS, SOLANGE ETERNA DE 

OLIVEIRA MATEUS Parte Ré: Aqui se tem ação de divórcio litigioso, 

cumulada com acordo sobre guarda e alimentos a filhos menores. Ressai 

da exordial que os requerentes se separaram em 2015, sendo que desde 

tal período a guarda dos dois filhos menores do casal estaria sendo 

exercida pela avó materna dos infantes. Requereram a homologação do 

acordo para o fim de declarar o divórcio das partes, bem como aduziram 

que a guarda das crianças permanecerá com a avó. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público requereu a intimação dos requerentes a fim 

de que seja colhida a assinatura da avó materna dos menores, eis que 

esta pretende a manutenção do exercício da guarda. DECIDO. Acolho a 

manifestação ministerial e, via de consequência, fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para que os requerentes promovam a emenda à exordial, 

nos termos do parecer. Apresentada manifestação, tornem os autos 

imediatamente conclusos. Frise-se que eventual inércia ensejará na 

extinção do feito, sem análise de mérito. PORTO ALEGRE DO NORTE, 9 de 

abril de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000163-70.2018.8.11.0059

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:

ACACIO DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000163-70.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 23.031,44; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: ACACIO DE JESUS FERREIRA Aqui se tem ação para busca e 

apreensão promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de ACÁCIO DE JESUS FERREIRA. Consta nos autos que as partes 

entabularam contrato de alienação fiduciária de um veículo automotor 

identificado com o CHASSI 9BGSU19F0BB131334, RENAVAM e PLACA 

NNC 4566 Os autos registram que o valor financiado foi de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), tendo as partes pactuado que o pagamento se realizaria 

por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais. Aduziu o autor que a 

parte requerida teria deixado de efetuar o pagamento desde a parcela 

vencida em 13/10/2016. A parte requerente notificou a requerida por meio 

de carta registrada com aviso de recebimento, acerca da mora no 

adimplemento de suas obrigações decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária. Diante da inércia da parte requerida e diante do esgotamento 

dos meios para obter o pagamento do débito, a parte requerente ajuizou 

presente ação em que pediu a tutela de urgência consistente em busca e 

apreensão do bem dentre outras consequências decorrentes da mora. 

Decido. O Decreto-lei 911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “o 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário” Sendo assim, tendo ficado demonstrada a 

mora por meio da notificação extrajudicial, defiro a liminar e determino a 

expedição de mandado de citação e de busca e apreensão do veículo 

automotor objeto desta ação. Caso o bem seja encontrado e apreendido, 

expeça a Secretaria deste Juízo ofício ao DETRAN requisitando a 

suspensão da cobrança e no apontamento de quais débitos relacionados 

ao RENAVAM, bem como, caso o bem seja apreendido, expeça ofício a 

Secretaria Estadual da Fazenda de Mato Grosso, requisitando a 

abstenção na cobrança de eventuais débitos relativos a IPVA incidentes 

sobre o bem. Deverá a Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado 

de busca e apreensão, além de outras faculdades e advertências dirigidas 

à parte requerida, que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Arbitro 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido com esta demanda. Poderá o senhor oficial de justiça 

usar as faculdades previstas no artigo 212 do Código de Processo Civil e 

utilizar de reforço policial caso seja demonstrada a necessidade, ficando 

também autorizado arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a 

apreensão do bem. Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da 

parte requerida, cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 

(cinco) dias, após a execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o 

pagamento integral do débito, caso contrário a propriedade se consolidará 

em favor do requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de 

defesa é de 15 (quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000164-55.2018.8.11.0059

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:

DANIEL LUCAS CASTRO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000164-55.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 28.454,70; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: DANIEL LUCAS CASTRO SANTOS Aqui se tem ação para 

busca e apreensão promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de DANIEL LUCAS CASTRO SANTOS. Consta nos autos que 

as partes entabularam contrato de alienação fiduciária de um veículo 

automotor identificado com o CHASSI 9BGRP48F0CG305774 e PLACA HJM 

4834. Os autos registram que o valor financiado foi de R$ 14.000,00 

(catorze mil reais), tendo as partes pactuado que o pagamento se 

realizaria por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais. Aduziu o 

autor que o requerido teria deixado de efetuar o pagamento desde a 

parcela vencida em 30/06/2016. A parte requerente tentou notificar a 

requerida por meio de carta registrada com aviso de recebimento, acerca 

da mora no adimplemento de suas obrigações decorrentes do contrato de 

alienação fiduciária, contudo, restou o ato frustrado. Na sequência, a 

parte autora lavrou, junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre 

do Norte/MT, instrumento de protesto em desfavor da parte requerida, 

onde constou que ela está em mora e o montante devido, que seria R$ 

28.219,89 (vinte e oito mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e nove 

centavos). Diante da inércia da parte requerida e diante do esgotamento 
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dos meios para obter o pagamento do débito, a parte requerente ajuizou 

presente ação em que pediu a tutela de urgência consistente em busca e 

apreensão do bem dentre outras consequências decorrentes da mora. 

Decido. O Decreto-lei 911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “o 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário” Sendo assim, tendo ficado demonstrada a 

mora por meio de Instrumento de Protesto, defiro a liminar e determino a 

expedição de mandado de citação e de busca e apreensão do veículo 

automotor objeto desta ação. Caso o bem seja encontrado e apreendido, 

expeça a Secretaria deste Juízo ofício ao DETRAN requisitando a 

suspensão da cobrança e no apontamento de quais débitos relacionados 

ao RENAVAM, bem como, caso o bem seja apreendido, expeça ofício a 

Secretaria Estadual da Fazenda de Mato Grosso, requisitando a 

abstenção na cobrança de eventuais débitos relativos a IPVA incidentes 

sobre o bem. Deverá a Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado 

de busca e apreensão, além de outras faculdades e advertências dirigidas 

à parte requerida, que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Arbitro 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido com esta demanda. Poderá o senhor oficial de justiça 

usar as faculdades previstas no artigo 212 do Código de Processo Civil e 

utilizar de reforço policial caso seja demonstrada a necessidade, ficando 

também autorizado arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a 

apreensão do bem. Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da 

parte requerida, cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 

(cinco) dias, após a execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o 

pagamento integral do débito, caso contrário a propriedade se consolidará 

em favor do requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de 

defesa é de 15 (quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SOUZA ABELHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000088-31.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JEFFERSON SOUZA ABELHA 

Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui 

se revela ação para concessão de aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural. A parte requerente narrou que pleiteou o benefício de 

auxílio doença administrativamente, tendo seu pedido sido indeferido sob a 

justificativa de “data do início da incapacidade – DII – anterior ao ingresso 

ou reingresso ao RGPS”. Diante de tais asserções, a parte autora pediu 

antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo o 

benefício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Outrossim, deverá a Secretaria Judicial 

promover a alteração da classe processual conferida a presente ação, eis 

que não se trata de aposentadoria por invalidez acidentária, como foi 

formulado. Em que pese as alegações perpetradas pela parte autora, bem 

como os documentos médicos acostados ao feito, para a concessão de 

benefício previdenciário a trabalhador rural, é impositiva a produção de 

prova testemunhal a fim de consolidar a prova documental e, ‘in casu’, a 

prova pericial. Ademais, os documentos médicos apresentados ainda são 

insuficientes a demonstrar a incapacidade da parte. Desta feita, INDEFIRO 

O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 21 de junho de 2018 às 12h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as 

que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Em tempo, considerando a necessidade de realização 

de prova pericial, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 

4939, para efetuar a perícia em data a ser agendada pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT. Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas 

partes. Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 

305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os 

em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. Elaborado 

o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no prazo de 5 

(cinco) dias e, após, conclusos. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO ARTE BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000167-10.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[CONCESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE DO 

ARTE BESERRA Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Preliminarmente, considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo 

Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu antecipação da 

tutela consistente em que o réu conceda desde logo a aposentadoria. 

Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não será 

concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que denotem o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 21 de junho de 2018, às 13h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 
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que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98403 Nr: 1720-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janari Wanderley da Costa, alcunha "Pura 

Bucha", Jose Soair de Oliveira Junior, Cleberson de Souza Cardoso, vulgo 

"Cebolão", José Andrade Cavalcante, Renato Gomes Vieira, Jaimeson 

Hernandes de Oliveira Araújo, Josenilton da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B, TARCÍSIO 

BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Compulsados os autos, verifico que os mandados de prisões expedidos 

em desfavor dos representados foram devidamente cumpridos.

 Assim sendo, cadastre-se os advogados que já encartaram procuração 

no feito ao Sistema Apolo, a fim de que recebam as devidas intimações 

(refs.14 e 15).

Outrossim, tendo em vista que alguns dos requeridos se encontram 

segregados no presídio de Água Boa-MT (ref.17), encaminhe os 

documentos necessários a fim de regularizar a prisão dos capturados.

 No mais, aguarde-se a conclusão do inquérito policial.

 Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41366 Nr: 914-97.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isac Pintor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Oliveira, Bernadete Lazarine de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO OS PRESENTES EMBARGOS NO EFEITO SUSPENSIVO, 

fundamentando-me nos artigos supracitados, visto que estão presentes 

os requisitos autorizadores:Possibilidade de a execução causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação: tramita perante esta 

vara ação executiva – autos apensos – sendo certo que com o 

prosseguimento da ação de execução o embargante pode estar sendo 

cobrado por uma divida que alega excesso de execução.Garantia da 

execução: à fl. 45 dos autos da ação de execução n° 

3048-34.2017.811.0019, Código 39027, consta decisão deferindo a 

penhora de bens cuja propriedade seja da parte executada, ora 

embargante, bem como determinando que os bens (móveis ou 

semoventes) fiquem depositados em favor da parte exequente, ora 

embargados, ficando como fieis depositários. Ademais, no auto de 

penhora acostado no referido processo, contam como bens semoventes, 

37 cabeças de gado, avaliados em R$ 44.021,36 (quarenta e quatro mil e 

vinte e uns reais e trinta e seis centavos.) Logo, suspendam-se os autos 

executivos em apenso.Determino seja procedida a citação do embargado 

para, no prazo de 15 dias, ofereça resposta, nos termos do art. 920 do 

CPC. Após, com ou sem reposta, faça-me concluso para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Porto dos Gaúchos/MT, 17 de abril de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto em Cumulação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37897 Nr: 2487-10.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Lucas Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT

 Processo eletrônico nº 2487-10.2017.811.0019

Código nº 37897

Vistos.

Considerando que o patrono nomeado renunciou ao mandato (ref. 54) e 

que inexiste Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio a causídica Dra. 

KETLIN COROLINE SCHMID, OAB-MT sob o Nº21200-O para patrocinar os 

interesses do reeducando VALMIR LUCAS GOMES DE SOUZA.

 Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor da 

causídica nomeada o valor equivalente a 06 (seis) URH’s, conforme 

estabelecido na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil 

– Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirto, ainda, que eventual negativa injustificada de patrocínio dos 

interesses da parte acarretará na sumária exclusão da causídica, ora 

nomeada, da lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a 

mesma voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do 

Edital n.º 02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010026-56.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRUTURA PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE POSSUMATO ALCANTARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS INTIMAÇÃO Processo: 

8010026-56.2015.8.11.0019; Valor causa: R$ 11.447,32; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTRUTURA PNEUS LTDA - ME Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSE POSSUMATO ALCANTARA INTIMAR a parte 

exequente para manifestar no prazo de 10 dias, requerendo o que 

entender de direito. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, 

CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 - TELEFONE: (66) 

35261239

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139153 Nr: 1915-60.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Martins Adorno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Autos ID N.º 139153Vistos em correição, etc.Analisando a defesa 

apresentada pelo Réu (fls. 34/34v), 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 27 de 

setembro de 2018, às 15h00min (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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18200 Nr: 1172-31.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandimar Barbosa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilma Barbosa dos Santos - 

OAB:28.003-DF, Paulo Roberto dos Santos - OAB:DF 11.837

 Vistos. Ante as ausências registradas, REDESIGNO a presente oralidade 

para o dia 04 de outubro de 2018, às 16h30min.(Horário Oficial do Estado 

de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se 

fizerem necessárias. Considerando que ambas as partes possuem 

advogados regularmente cadastrados nos presentes autos, intimem-se 

para que apresentem o atual e correto endereço das partes para serem 

intimadas para a audiência designada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena da aplicação das medidas cabíveis. Intimem-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37483 Nr: 1380-73.2013.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sidinez Serpa da Cruz, Leodylce Paciente Luz, CEOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Bezerra de Oliveira, Jorge 

Fernandesde Oliveira, Maria de Fátima Bezerra de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Vistos. Ante as ausências registradas, REDESIGNO a presente oralidade 

para o dia 04 de outubro de 2018, às 15h00min.(Horário Oficial do Estado 

de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se 

fizerem necessárias. Saliento aqui que as testemunhas dos autores 

deverão serem intimadas, nos endereços apresentados às fls. 346. 

Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45882 Nr: 1928-30.2015.811.0017

 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: Orixy Karajá

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ante as ausências registradas, REDESIGNO a presente oralidade 

para o dia 04 de outubro de 2018, às 16h00min. (Horário Oficial do Estado 

de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se 

fizerem necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138448 Nr: 1517-16.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida do Banco Morada S/A, Rubem Pereira da 

Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sélia Regina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Augusto Carvalho 

Pereira - OAB:RJ 58.717, Marcelo Ignácio Pinheiro de Macêdo - 

OAB:RJ 65.541, Maria Angela Siqueira Moraes - OAB:RJ 115.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44528 Nr: 1184-35.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Dantas Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 44528

 Decisão

Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

São Félix do Araguaia, 26 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141520 Nr: 3405-20.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Quirino da Silveira, Ignês Jacinto Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Porto, Agrobilara Comércio e 

Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6522/MT, Filinto Corrêa da Costa Junior - OAB:MT 

n° 11.264, Helda Ferreira - OAB:MT n° 9.138, Hugo Samuel Alovisi - 

OAB:2593-MT, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4.611/MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT, 

Raffaela Santos Martins - OAB:, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 Código n.º 141520

 Vistos, etc.

 Em consulta ao Sistema Apolo, bem como manifestação da parte 

requerida (fls. 108/109) verifica-se que a parte requerida não foi intimada, 

através do seu causídico, via DJe, em relação a decisão de fls. 103.

 Em vista disso, determino que o S. Gestor tome as providências 

necessárias para que a parte requerida seja intimada, via DJe, no tocante 
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a decisão de fl. 103.

 Cumprida a providência supracitada e decorrido o prazo para 

manifestação da parte requerida, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 26 de abril de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41510 Nr: 1986-67.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Alves Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 41510

Vistos, etc.

Ante a manifestação do executado às fls. 32/34, alegando a realização de 

acordo com parte autora, entendo razoável, remeter os autos a Fazenda 

Pública Estadual para manifestação.

Assim sendo, remetam-se os autos a parte autora para manifestar no 

presente feito, requerendo o que entender de direito.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139524 Nr: 2156-34.2017.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Rosa Garcez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, ingressou com a presente 

Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de Marco 

Rosa Garcez.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 44/45), com isso deve se impor a extinção do feito com base no artigo 

485 do inciso VIII do NCPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a parte Requerente interesse no prosseguimento do 

feito, não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do 

feito, nos termos requeridos às fls. 44/45.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Proceda às eventuais baixas de restrições do veículo, com a imediata 

devolução do mandado de busca e apreensão.

Paga as custas, fica autorizado o desentranhamento dos documentos e 

remetam-se na sequência os autos ao arquivo com as cautelas de praxe, 

procedendo-se às baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140649 Nr: 2860-47.2017.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evania Mendes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Bradesco Financiamentos s/a, ingressou com a presente Ação de Busca 

e Apreensão com Pedido de Liminar em face de Evania Mendes de Sousa.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 32/33), com isso deve se impor a extinção do feito com base no artigo 

485 do inciso VIII do NCPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a parte Requerente interesse no prosseguimento do 

feito, não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do 

feito, nos termos requeridos às fls. 32/33.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Proceda às eventuais baixas de restrições do veículo, com a imediata 

devolução do mandado de busca e apreensão.

Paga as custas, fica autorizado o desentranhamento dos documentos e 

remetam-se na sequência os autos ao arquivo com as cautelas de praxe, 

procedendo-se às baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44898 Nr: 1377-50.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Pereira da Silva, Marcos Paulo Rodrigues 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Autos ID N.º 44898

Vistos.

Considerando a comunicação do D. Promotor de Justiça desta Comarca, 

por meio do Ofício n° 199/2018-PJSFA (anexo), informando sobre seu 

afastamento por razões de férias a serem usufruídas, no período 

compreendido entre 09 a 18 de abril de 2018, resta prejudicada a 

audiência anteriormente designada.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 10/10/2018, às 

16h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 06 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40928 Nr: 1482-61.2014.811.0017

 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): Cristiano Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14724/B

 Autos ID N.º 40928

Vistos.

 Haja vista a interrupção da energia elétrica, a qual não possibilitou a 

realização de audiência, redesigno a presente oralidade para o dia 

19/06/2018, às 14h00min (horário Oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia - MT, 11 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9755 Nr: 1405-33.2006.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noely Paciente Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 Autos ID N.º 9755

Vistos.

 Haja vista a interrupção da energia elétrica, a qual não possibilitou a 

realização de audiência, redesigno a presente oralidade para o dia 

19/06/2018, às 16h30min (horário Oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia - MT, 11 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142506 Nr: 434-28.2018.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. 13/15, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 04 de julho de 2018, às 14:00 horas-MT. Assim, que 

sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132450 Nr: 2174-26.2015.811.0017

 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: MLdS, LFPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780 - O

 Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos proposto 

por L. F. P. dos S., devidamente representado por sua avó materna MARIA 

LUIZA DOS SANTOS, em desfavor de VALMO RODRIGUES MATOS.

Realizado exame de DNA às fls. 41/44, restou prejudicado a paternidade 

perquirida ao Requerido.

 À fl. 52, a representante do infante, mediante Defensoria Pública, 

informou, não ter mais interesse no prosseguimento da ação, requerendo 

o arquivamento dos autos.

Eis o breve relatório.

Decido.

 Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos de fl. 52.

Dispositivo

Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38047 Nr: 1901-18.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJC, RTCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cesar do Nascimento 

- OAB:16056

 Sentença

 Vistos, etc.

R. T. C. M., devidamente representado por sua genitora MARIA JOSÉ 

CANTUÁRIA, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

presente ação de execução de alimentos, pelo rito de prisão em face de 

Mário Fernando Martins Rocha.

Os presentes autos foram autuados em 16 de maio de 2013, o qual teve 

seu regular prosseguimento durante todo esse período.

Durante o trâmite processual, fora determinada a intimação da parte autora 

para que manifestasse a existência de débitos em atraso, contudo, o teor 

da certidão de fl. 21, observa-se que a requerente mudou-se desta 

comarca sem deixar novo endereço, o que demonstra desinteresse na 

continuidade do trâmite processual destes autos, configurando abandono 

da causa.

Feito vistas dos autos a Defensoria Pública que assiste os interesses da 

parte autora, esta pleiteou pelo arquivamento do feito, nos termos do art. 

485, III, do CPC.

Após vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no CPC/2015 o que dispõe o incisos 

III, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

...

§1°. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
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Combinado com o inciso V do artigo 77 do CPC, in verbis:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

...

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o 

endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva”.

Como se extrai dos autos, fora determinado por este Juízo a intimação da 

parte autora para se manifestar (fls. 21). Contudo, a requerente mudou-se 

desta comarca sem comunicar ao Juízo ou fornecesse novo endereço 

(inciso V do artigo 77 do CPC).

Portanto, deve ser considerado que a requerente não possui interesse no 

prosseguimento do feito, não se vislumbrando qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito. Impõe-se a extinção do feito 

em virtude do abandono da causa, por não ter promovido os atos e as 

diligências que lhe foi incumbida.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso III e §1°, c/c inciso V do artigo 77, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Sem custas, eis que o feito tramita sob o palio da justiça gratuita.

Cumpra-se.

 P.R.I.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39903 Nr: 602-69.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurentino Luiz Cruvinel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Mendes Vilela - 

OAB:42.281, Lindomberto Moraes da Silva - OAB:38.061/GO, 

Rogério Nunes Silva - OAB:45.256/GO

 Autos ID N.º 39903

Vistos em correição, etc.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 14/11/2018, às 

17h30min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 20 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34033 Nr: 51-60.2012.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Noemio Emilio Klusener, Iris Iolanda Klusener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Sousa Luz, Avelino Egidio 

Taques Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 Intimação dos autores através de sua advogada Dra. Thamy de Azambuja 

para, nos termos da decisão a seguir providenciar o depósito em Juízo 

dos honorários periciais. Autos ID N.º 34033Vistos.Considerando que o 

Agravo de Instrumento interposto pelos autores já fora julgado, 

desprovendo o recurso e revogando a liminar recursal da suspensão do 

presente feito, determino o prosseguimento destes autos, devendo o Sr. 

Gestor cumprir na integralidade o “decisum” de fls. 320/323, no que tange 

aos atos necessários para a realização da perícia designada às fls. 

286.Às providências.São Félix do Araguaia/MT, 15 de março de 

2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134169 Nr: 916-44.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimafe Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marcio Menezes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Vistos etc.

Proceda-se as devidas intimações das partes, via DJE, para que tomem 

ciência da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento de nº 

1003250-17.2018.8.11.0000, com cópia colacionada aos autos de fls. 

417/419.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134163 Nr: 911-22.2016.811.0017

 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: WM Empreendimentos, Participações e Agronegócios 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Castro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluizio Geraldo Craveiro 

Ramos - OAB:17874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ante todo o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.No mais, 

CITE-SE a parte requerida para comparecer a Audiência de 

conciliação/mediação que será realizada no Centro Judiciário de Soluções 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), devendo os autos serem remetidos ao 

mesmo para as providências necessárias.INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa do seu defensor, para que compareça na audiência (art. 334, §3°, 

do Novo CPC).Ademais, advirto expressamente as partes que o não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, conforme estabelece o art. 334, §8° do Novo Código de 

Processo Civil.DEVE-SE ainda o OFICIAL DE JUSTIÇA advertir a parte 

requerida que caso compareça ou não compareça na audiência 

designada, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, por 

petição, terá como termo inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 

335, inciso I, do CPC) e caso não seja apresentada a contestação, será 

decretada a revelia e presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(art. 344).Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Ás 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45263 Nr: 1586-19.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Joaquim Pereira de Almeida Hellebrandt, 

Euripedes Tavares dos Santos, Cleiton Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 45263

Vistos, etc.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 
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de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 21/11/2018, às 

14h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18801 Nr: 1752-61.2009.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deley Martins Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Autos ID N.º 18801

Vistos.

Considerando a comunicação do D. Promotor de Justiça desta Comarca, 

por meio do Ofício n° 199/2018-PJSFA (anexo), informando sobre seu 

afastamento por razões de férias a serem usufruídas, no período 

compreendido entre 09 a 18 de abril de 2018, resta prejudicada a 

audiência anteriormente designada.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 12/12/2018, às 

14h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 06 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43447 Nr: 529-63.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telmo de Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE DE OLIVEIRA - 

OAB:21304/O

 Autos ID N.º 43447

Vistos.

Considerando a comunicação do D. Promotor de Justiça desta Comarca, 

por meio do Ofício n° 199/2018-PJSFA (anexo), informando sobre seu 

afastamento por razões de férias a serem usufruídas, no período 

compreendido entre 09 a 18 de abril de 2018, resta prejudicada a 

audiência anteriormente designada.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 10/10/2018, às 

14h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 06 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34457 Nr: 490-71.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Alves Pereira, Francisco Alves 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:21.712, Deuzania M. Vilela - OAB:5177/B, Fernando Ferreira da 

Silva Becker - OAB:MT nº 17.905, Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT nº 19363, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 Autos ID N.º 34457

Vistos em correição, etc.

Analisando a defesa apresentada pelos Réus (fls. 193), 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 07 de novembro de 2018, 

às 17h00min (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, os acusados.

 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 e a Defesa.

Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53439 Nr: 27-12.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Arce da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 ( DIAS)

 AUTOS N.º 27-12.2014.811.0098 ID 53439

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Maria Luiza Arce da Silva

PARTE RÉQUERIDA: Sebastião Neves

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Requerentes ALESSANDRO DA SILVA 

NEVES e de ADRIANA DA SILVA NEVES, para que regularizem suas 

representações processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista 

terem atingido a maioridade civil,

 RESUMO DA INICIAL: Ação de alimentos ajuizada , fora acordado em 

audiência e homologado pelo juízo competente que o genitor dos 

requerentes, o pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente 

a 53% (Cinquenta e Três por cento) do salário vigente, a serem pagos 

todo dia 10 (Dez) de cada mês. O requerido não vem cumprindo 

integralmente a determinação judicial , vez que não efetuou integralmente o 
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valor desde o mês de dezembro de 2012 até os dias atuais, perfazendo 

até 10(dez) de dezembro de 2013 o valor de R$ 4.671,42 (Quatro Mil 

Seiscentos e Setenta e um Reais e Quarenta e Dois Centavos).

DECISÃO/DESPACHO:  Autos :  27-12 .2014.811 .0098Cód igo : 

53439Vistos.Defiro o pedido do Ministério Público (fl. 36), quanto a 

intimação por edital.Assim, DETERMINO, proceda-se a intimação por edital, 

dos Requerentes ALESSANDRO DA SILVA NEVES e de ADRIANA DA 

SILVA NEVES, para que regularizem suas representações processuais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista terem atingido a maioridade 

civil, consoante disposição de fl. 32 e certidão de fl.35 informando o 

desconhecimento do endereço das pessoas em epígrafe.Após a 

intimação, certifique-se a SECRETARIA quanto o decurso do prazo em 

relação a todos os Requerentes/Exequentes, fazendo-se os autos 

conclusos para decisão.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 21 de 

abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. Bianchini.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, Antonio Marcos de Oliveira 

Correia, analista judiciário, digitei.

Porto Esperidião - MT, 26 de abril de 2018.

Fatima Adrielly Silva Freitas

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58355 Nr: 19631-27.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Fernandes da Silva - 

OAB:14.111, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.676

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo 

Penal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para PRONUNCIAR O RÉU 

BENEDITO PEREIRA MARQUES, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I e IV, por quatro vezes; art. 

288, parágrafo único; e, art. 161, §1°, inciso II, todos do Código Penal, na 

forma do art. 69, do mesmo diploma legal, a fim de submetê-lo 

oportunamente a julgamento pelo Tribunal do Júri.Intime-se o pronunciado, 

atentando-se a escrivaninha ao disposto no art. 420, do Código de 

Processo Penal.No que tange à segregação cautelar do acusado, não há 

que se falar em revogação no presente momento processual, 

considerando que os motivos ensejadores da decretação da prisão 

preventiva ainda subsistem, conforme se extrai da decisão de decretação 

da prisão acostada às fls. 560/564.Os fundamentos para a decretação da 

prisão do pronunciado — garantia da ordem pública e aplicação da lei 

penal —, até o presente momento mantêm-se íntegros, não havendo 

superveniência de fatos suficientes para sustentar a revogação da 

medida cautelar. Ademais, a custódia cautelar fora recentemente discutida 

e mantida, consoante decisão de fls. 1996/2000.Pelo exposto, em respeito 

ao § 3º do art. 413, do CPP, MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR DO 

PRONUNCIADO por seus próprios fundamentos, diante da permanência 

dos pressupostos da medida e respaldado na garantia da ordem pública, 

além disso, tratando-se de réu preso, brevemente será incluído na pauta 

de Júri, tudo a fim de realizar o célere julgamento. Oficie-se ao local de 

prisão do acusado comunicando-o sobre o teor desta decisão.Finalmente, 

nos moldes do art. 421, do mesmo diploma legal, preclusa a decisão de 

p r o n ú n c i a ,  v o l t e - m e 

c o n c l u s o . P u b l i q u e - s e . R e g i s t r e - s e . I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e . P o r t o 

Esperidião/MT, 19 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi Laurindo BianchiniJuíza 

de DireitoJosé Eduardo MarianoJuiz de DireitoJean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26103 Nr: 474-44.2007.811.0098

 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: Gilza da Silveira Alexandre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 385/2007

Código: 26103

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária de pensão por morte de trabalhador rural, 

proposta por GILZA DA SILVEIRA ALEXANDRE, devidamente qualificada 

nos autos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Julgado procedente a pretensão autoral e manejados os recursos cabíveis 

pela autarquia requerida e decorrido o prazo para pagamento voluntário da 

obrigação, aportou-se aos autos a manifestação da Requerente (fls. 

174-176), pugnando pelo cumprimento de sentença, informando o valor 

atualizado do crédito, conforme planilha de fls. 177-179.

É o breve relatório. Decido.

 Inicialmente, retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a 

capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença.

Após, INTIME-SE a Autarquia Federal, no endereço indicado à fl. 175, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, para que, caso queira, 

impugnar o cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, 

encaminhando demonstrativo do débito, caso discorde dos cálculos 

juntados pelo Exequente.

Não havendo impugnação, será homologado os cálculos apresentados 

pelo Exequente conforme planilha de fls. 191-193, ocasião em que será 

requisitado o pagamento, expedindo-se o ofício precatório ou, se for o 

caso, será determinado que a autoridade responsável pela autarquia 

executada proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não 

aplicando-se a multa prevista no §1º, do art. 523 do Código de Processo 

Civil, bem como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, 

do art. 85, também do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52356 Nr: 476-04.2013.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVAN NEVES REMEDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .É o breve relatório. Decido. Considerando o petitório autoral de fl. 106, 

determino a intimação da Autarquia/Executada para restabelecimento do 

benefício do Exequente Jeovan Neves Remédio, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de 

descumprimento.Diante da concordância expressa do Executado, à fl. 

100-v, com os valores apresentados pelo Exequente (fls. 96/97), 

HOMOLOGO os cálculos no presente feito nos termos das planilhas de fls. 

96/97, consigno que nova atualização ocorrerá no momento da expedição 

da Requisição de Pequeno valor ou, se for o caso, da expedição de 

Precatório pelo Tribunal competente.Nessa toada, considerando o cálculo 

homologado, oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida 

para que proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. [art. 

535, §3º,II, CPC]. Outrossim, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 

1 0 0 ,  C F / 8 8  [ a r t .  9 1 0 ,  § 1 º ,  C P C ] ,  c o n s o a n t e 

valores.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 26 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29009 Nr: 59-56.2010.811.0098

 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
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 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 59-56.2010.811.0098Código: 29009Vistos.É o breve relatório. 

Decido. Inicialmente, DEFIRO o pedido autoral e determino a habilitação do 

herdeiro JOSÉ APARECIDO REZENDE DA SILVA, devendo ser realizada a 

devida alteração nos autos e no sistema apolo, tendo em vista a 

comprovação da condição alegada, conforme consta à fl. 116.Retifique-se 

no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC, com as alterações ora 

deferidas.Contudo, INDEFIRO a habilitação da Sra. Aparecida Paulino Lira 

Pereira, haja vista não restou devidamente comprovada sua qualidade de 

herdeira (filha) em relação a Autora falecida, conforme pode-se constatar 

na apreciação do documento de identificação civil, acostado pela 

peticionante à fl. 119, onde consta como genitora a Sra. Maria dos Anjos 

Paulino Lira, portanto, em desconformidade com a grafia da autora, Sra. 

Maria dos Anjos da Silva.Ademais, no respectivo documento de 

identidade, não consta a paternidade da pretensa parte, afastando, a 

priori, o parentesco alegado.Após, INTIME-SE a Autarquia Federal, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, para que, caso queira, 

impugnar o cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, 

encaminhando demonstrativo do débito, caso discorde dos cálculos 

juntados pelo Exequente.Não havendo impugnação, será homologado os 

cálculos apresentados pelo Exequente conforme planilha de fls. 106-108, 

ocasião em que será requisitado o pagamento, expedindo-se o ofício 

precatório ou, se for o caso, será determinado que a autoridade 

responsável pela autarquia executada proceda ao pagamento da 

obrigação de pequeno valor, não aplicando-se a multa prevista no §1º, do 

art. 523 do Código de Processo Civil, bem como, não incidindo honorários 

advocatícios nos termos do § 7º, do art. 85, também do 

CPC.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 26 de abril de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27147 Nr: 531-28.2008.811.0098

 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: Elizabeth Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Autos: 155/2008

Código: 27147

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por ELIZABETH BARBOSA DA SILVA, devidamente qualificada 

nos autos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Julgado procedente a pretensão autoral e manejados os recursos cabíveis 

pela autarquia requerida e decorrido o prazo para pagamento voluntário da 

obrigação, aportou-se aos autos a manifestação da Requerente (fls. 

129-138), pugnando pelo cumprimento de sentença, informando o valor 

atualizado do crédito, conforme planilha de fls. retro.

É o breve relatório. Decido.

 Inicialmente, retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a 

capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença.

Após, INTIME-SE a Autarquia Federal, no endereço indicado à fl. 130, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, para que, caso queira, 

impugnar o cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, 

encaminhando demonstrativo do débito, caso discorde dos cálculos 

juntados pelo Exequente.

Não havendo impugnação, será homologado os cálculos apresentados 

pelo Exequente conforme planilha inclusa, ocasião em que será 

requisitado o pagamento, expedindo-se o ofício precatório ou, se for o 

caso, será determinado que a autoridade responsável pela autarquia 

executada proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não 

aplicando-se a multa prevista no §1º, do art. 523 do Código de Processo 

Civil, bem como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, 

do art. 85, também do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59691 Nr: 115-45.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: N, DFdGC, DdFdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 115-45.2017.811.0098

Código nº. 59691

Vistos.

Trata-se de ação de alimentos gravídicos com pedido de alimentos 

provisórios, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no 

interesse do então nascituro filho de DAVIANY FERNANDA DE GODOI, 

menor, representada por sua genitora DANIANA DE FÁTIMA DE GODOI, 

em face de BRUNO MACONHÃO ORTIZ, todos qualificados nos autos.

Recebida a inicial, fora indeferido os alimentos provisórios, ante a 

incerteza quanto a paternidade imputada ao Requerido, concedida a 

gratuidade da justiça e determinado a citação com respectiva designação 

de audiência de conciliação, conforme fls. 11/12.

Pois bem, perlustrando os autos verifico que o objeto da presente 

demanda, são os mesmos debatidos nos autos nº. 

1637-44.2016.811.0098, sob o código nº. 59517.

 Consigne-se que naqueles autos, após a conversão deferida, busca-se o 

reconhecimento de paternidade e alimentos, em favor do infante.

Registre-se, na hipótese, tratar-se de litispendência, assim, tendo em vista 

que os pedidos, a causa de pedir e as partes nestes autos são os 

mesmos daquele (código 59517), não subsistem razões para 

prosseguimento do presente feito.

Pelo exposto, reconheço a litispendência entre os citados processos, e 

por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Às comunicações de praxe.

Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59517 Nr: 1637-44.2016.811.0098

 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: DdFdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:19319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO o pedido da parte autora (fls. 27/28), para tanto, determino 

a conversão do presente feito em ação de investigação de paternidade e 

alimentos com pedido de provisórios.Desnecessário a designação de nova 

audiência de conciliação, tendo em vista a conciliatória já realizada (fl.21) 

onde o Requerido não se opõe ao fornecimento dos alimentos, desde que 

comprovado por exame DNA.No que tange a pretensão liminar de fixação 

dos alimentos provisionais, no presente caso, por ora, verifico que não 

consta dos autos qualquer início de prova capaz de formar indícios de que 

o requerido seja de fato o pai do menor, motivo pelo qual, indefiro por ora, 

os alimentos provisionais...Todavia, determino a realização do exame de 

DNA, para tanto, o Requerido deverá adotar as providências necessárias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 527 de 573



para coleta de material e realização do teste, às suas expensas, no prazo 

de 15 (quinze) dias, com vistas a sanar a dúvida suscitada pela parte 

requerida em audiência, sob pena de presunção de veracidade quanto a 

paternidade.Cumpre ao Requerido, no prazo em epígrafe, informar à 

Secretaria deste juízo, a data, local e horário para a coleta de material, ato 

contínuo, deverá realizar-se a intimação da parte autora (genitora) para 

comparecer no local, data e hora determinado com o infante para a 

necessária coleta de material biológico, cuja coleta deverá ocorrer no 

prazo de 30 (trinta) dias.CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar as 

advertências a que faz menção o art. 344, do CPC.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 25 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59383 Nr: 1541-29.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ANDRE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE APARECIDA LUIZ, DOUGLAS 

LEONARDO LUIZ BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1541-29.2016.811.0098

Código nº. 59383

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nesta data, no feito 

principal de execução em apenso, sob o nº 30734.

 Após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30734 Nr: 237-68.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAL, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO VIEIRA RAMOS - 

OAB:512/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Autos nº. 237-68.2011.811.0098

Código nº. 30734

Vistos.

Trata-se de execução de alimentos com penhora de bens, ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos interesses de Douglas Leonardo 

Luiz, representado por sua genitora ODETE APARECIDA LUIZ, em face de 

GILMAR ANDRÉ BRAGA, todos qualificados nos autos.

Consta dos autos à fl. 56, manifestação do Ministério Público informando o 

fato de o alimentando ter atingido a maioridade civil, razão pela qual carece 

o órgão ministerial de legitimidade para continuar oficiando no feito, 

requerendo a intimação do Exequente para regularização de sua 

representação processual.

Diante do exposto, DEFIRO o pleito ministerial de fl. 56 e determino a 

intimação do Exequente Douglas Leonardo Luiz Braga, no endereço 

constante dos autos, para proceder a regularização de sua 

representação processual e manifestar-se quanto a certidão de fl. 74, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26164 Nr: 540-24.2007.811.0098

 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: Maria Helena Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:MT-2515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 413/2007

Código: 26164

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por MARIA HELENA ROMERO, devidamente qualificada nos 

autos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Julgado procedente a pretensão autoral e manejados os recursos cabíveis 

pela autarquia requerida e decorrido o prazo para pagamento voluntário da 

obrigação, aportou-se aos autos a manifestação da Requerente (fls. 

177-193), pugnando pelo cumprimento de sentença, informando o 

falecimento da Autora e o valor atualizado do crédito, bem como requer a 

habilitação dos herdeiros (filhos) e consequente regularização do polo 

ativo.

É o breve relatório. Decido.

 Inicialmente, DEFIRO o pedido autoral e determino a habilitação dos 

herdeiros no feito, devendo ser realizada a devida alteração nos autos e 

no sistema apolo.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC, 

com as alterações ora deferidas.

Após, INTIME-SE a Autarquia Federal, no endereço indicado às fls. 

178/179, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, para que, 

caso queira, impugnar o cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) 

dias, encaminhando demonstrativo do débito, caso discorde dos cálculos 

juntados pelo Exequente.

Não havendo impugnação, será homologado os cálculos apresentados 

pelo Exequente conforme planilha de fls. 191-193, ocasião em que será 

requisitado o pagamento, expedindo-se o ofício precatório ou, se for o 

caso, será determinado que a autoridade responsável pela autarquia 

executada proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não 

aplicando-se a multa prevista no §1º, do art. 523 do Código de Processo 

Civil, bem como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, 

do art. 85, também do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62033 Nr: 1514-12.2017.811.0098

 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: FPJ, MLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

para determinar a expedição do mandado para retificar o assento de 

nascimento da requerente, para que passe a constar como seu nome, a 

grafia, “FABRÍCIA LEITE POQUIVIQUI”, bem como retificar o nome de sua 

genitora, fazendo constar no campo filiação, a grafia MARIELE LEITE 

POQUIVIQUI, para todos os efeitos legais. Expeça-se o mandado, 

encaminhando-o para o Cartório de Paz de Porto Esperidião/MT (Registro 

Civil), a fim de proceder às devidas alterações.Após as formalidades 

legais, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de 

praxe.Sem custas, ante a gratuidade de justiça outrora 

deferida.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Porto 
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Esperidião/MT, 26 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60891 Nr: 848-11.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BALAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, acolho a justificativa do Requerido quanto a sua ausência na 

audiência de conciliação, por consequência, deixo de aplicar a multa 

disposta no art. 334, §8º do CPC.Noutro giro, registre-se que a presente 

ação comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de 

prova em audiência, razão pela qual, conheço diretamente do pedido e 

passo a análise do mérito.Isso porque, pela certidão de nascimento de fl. 

09-verso, constata-se que a requerente menor é filha do requerido 

Germérson de Coelho Cordeiro, fato inclusive confirmado pelo mesmo em 

sua contestação às fls. 27-31, sendo, portanto, inconteste o dever 

alimentar resultante do poder familiar.Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de alimentos 

CONDENANDO o requerido Germérson de Coelho Cordeiro ao pagamento 

da pensão alimentícia mensal no montante de 30% (trinta por cento) do 

valor de um salário mínimo, que nesta data perfaz-se um valor de R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), mais o custeio 

de 50% (cinquenta por cento) das despesas médico-hospitalares, 

farmacêuticas, odontológicas e material escolar, a título de extraordinárias, 

a sua filha Hellen Vitória Villete Cordeiro, até o dia 10 (dez) de cada 

mês.Confirmo a decisão proferida às fls. 15/15-v, que fixou os alimentos 

provisórios.Sem condenação em custas e despesas processuais em face 

da Gratuidade da Justiça.Sem condenação em custas e honorários de 

sucumbência.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, ressaltando que as ações de alimentos 

não fazem coisa julgada material.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 25 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26018 Nr: 389-58.2007.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Tiol, Dircenei Durão Tiol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remegildo Pigari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Silveira Neto - 

OAB:SP/92.161, Marcelo Corrêa Silveira - OAB:SP/133.472, Marcio 

Corrêa Silveira - OAB:SP/210.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Barbosa de Lima 

- OAB:46473/SP, Carlos Donizete Pereira - OAB:139650/SP

 A u t o s :  3 8 9 - 5 8 . 2 0 0 7 . 8 1 1 . 0 0 9 8 C ó d i g o :  2 6 0 1 8 A p e n s o s : 

27651-25833-25797Vistos..Designado a hasta pública (Leilão) para 

02/05/2018, cujos atos precedentes estão em andamento, aportou-se aos 

autos manifestação da parte Executada requerendo a suspensão do feito 

sob a alegação de ausência de intimação pessoal do Executado, conforme 

fls. 431-433.Consta dos autos em apenso (27651 às fls. 501-503), pedido 

de suspensão da hasta pública tendo em vista a ausência de intimação 

dos coproprietários do imóvel em comum.É o breve resumo. Decido.Com 

efeito, em análise detida dos autos, verifico que o pleito do Executado não 

merece guarida, visto que a nova sistemática do Código de Processo Civil 

dispensa a exigência de intimação pessoal do executado, senão 

vejamos:Art. 889 - Serão cientificados da alienação judicial, com pelo 

menos 5 (cinco) dias de antecedência:I - o executado, por meio de seu 

advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta 

registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; (grifei).II - o 

coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração 

ideal;Portanto, INDEFIRO o pedido de intimação pessoal do Executado, 

conforme consta às fls. 431-433.Outrossim, compulsando os autos, 

constata-se a ausência da ciência dos coproprietários do aludido imóvel 

em vias de expropriação, nos moldes legais determinados pelo Código de 

Processo Civil.Desta forma, visto trata-se de matéria de ordem pública, 

para evitar possibilidade de futuras nulidades e maiores custos e demora 

processual, a suspensão da hasta pública designada, é medida que se 

impõe.Assim, DETERMINO:a)A SUSPENSÃO DO LEILÃO/PRAÇA marcado 

para 02/05/2018;b)Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos 

autos em apenso, código 27651, visto trata-se do mesmo imóvel.Após 

cumprimento, façam-se os autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 25 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25797 Nr: 162-68.2007.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Tiol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Pigari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Silveira Neto - 

OAB:SP/92.161, Marcelo Corrêa Silveira - OAB:SP/133.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Barbosa de Lima 

- OAB:46473/SP, Carlos Donizete Pereira - OAB:139650/SP

 A u t o s :  1 6 2 - 6 8 . 2 0 0 7 . 8 1 1 . 0 0 9 8 C ó d i g o :  2 5 7 9 7 A p e n s o s : 

27651-26018-25833Vistos..Designado a hasta pública (Leilão) para 

02/05/2018, cujos atos precedentes estão em andamento, aportou-se aos 

autos manifestação da parte Executada requerendo a suspensão do ato 

(leilão) sob a alegação de ausência de intimação pessoal do Executado, 

conforme fls. 450-452.Consta dos autos em apenso (27651 às fls. 

501-503), pedido de suspensão da hasta pública tendo em vista a 

ausência de intimação dos coproprietários do imóvel em comum.É o breve 

resumo. Decido.Com efeito, em análise detida dos autos, verifico que o 

pleito do Executado não merece guarida, visto que a nova sistemática do 

Código de Processo Civil dispensa a exigência de intimação pessoal do 

executado, senão vejamos:Art. 889 - Serão cientificados da alienação 

judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:I - o executado, 

por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos 

autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; (grifei).II 

- o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração 

ideal;Portanto, INDEFIRO o pedido de intimação pessoal da parte 

executada, conforme pleito de fls. 450-452.Outrossim, compulsando os 

autos, constata-se a ausência da ciência dos coproprietários do aludido 

imóvel em vias de expropriação, nos moldes legais determinados pelo 

Código de Processo Civil.Desta forma, visto trata-se de matéria de ordem 

pública, para evitar possibilidade de futuras nulidades e maiores custos e 

demora processual, a suspensão da hasta pública designada, é medida 

que se impõe.Assim, DETERMINO:a)A SUSPENSÃO DO LEILÃO/PRAÇA 

marcado para 02/05/2018;b)Aguarde-se o cumprimento da decisão 

proferida nos autos em apenso, código 27651, visto trata-se do mesmo 

imóvel em comum.Após cumprimento, façam-se os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 25 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27651 Nr: 1029-27.2008.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fermino de Campos Neto, Gilcinéia Pazini Pigari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Pigari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Corrêa Silveira - 

OAB:SP/133.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Donizete Pereira - 

OAB:139650/SP

 Diante do exposto, por tudo que dos autos constam, forte no princípio do 

devido processo legal e artigos 889, II e 873, II do Código de Processo 

Civil, determino:a)A suspensão da hasta pública designada para 

02/05/2018;b)A realização de nova avaliação dos imóveis a serem 

leiloados, matriculas 13604, 13605, 13606 e 14827, conforme fls. 

37-43;c)Que a nova avaliação seja juntada também aos autos de códigos 

25833, 25797 e 26018, em apenso;d)A intimação da parte executada 

(Espólio de José Pigari) na pessoa da inventariante, Sra. GILCINÉIA PAZINI 

PIGARI, para juntar nos autos o endereço completo e atualizado de todos 

os coproprietários e herdeiros, juntamente com as respectivas matrículas 

atualizadas dos imóveis em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.Depois 

de juntada a nova avaliação ora deferida, intime-se o Leiloeiro Sr. 

Wellington Martins Araújo, para informar no prazo de 15 (quinze) dias, 

nova data disponível para redesignação da praça, devendo considerar o 
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prazo razoável não inferior a 120 (cento e vinte) dias, tendo em vista a 

necessidade de realização dos atos processuais prévios.Após 

cumprimento das presentes determinações, façam-se os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 25 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62940 Nr: 445-08.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geilzo Andrade dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 445-08.2018.811.0098Código nº. 62940Vistos..De outro lado, 

em razão da urgência e da probabilidade do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em 

comento.Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, o qual 

teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da tutela 

pretendida, posto sua reversibilidade.Ressalta-se que a tutela em baila, 

pode ser revista e modificada a qualquer tempo.Assim, DEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional 

do Seguro Social, implante o benefício de Pensão por morte ao 

Requerente, GEILZO ANDRADE DOS SANTOS, nos termos ora concedido, 

inclusive décimo terceiro salário, desde ao dia posterior ao óbito da 

segurada Madalena Gomes de Souza, qual seja, 02 de outubro de 2017, 

por entender, estarem devidamente preenchidos os requisitos legais e 

necessários, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e com 

esteio no artigo 201, I da Constituição Federal.Expeça-se ofício ao Gerente 

Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos no prazo de 30 

(trinta) dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob 

pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 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 dos autos, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na 

forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, as advertências a que faz 

menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil, juntamente com 

cópia do processo administrativo.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 24 de Abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53478 Nr: 63-54.2014.811.0098

 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: MLTR, RTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15531/O

 Em face do exposto e por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

constante da inicial, a fim de declarar que o requerido, Sr. FLAVIANO 

ALVES DA SILVA é o pai biológico da menor MARIA LUÍZA TÚLIO RENNA, 

e determinar a retificação do assentamento de nascimento da 

infante.Determino a expedição do respectivo mandado ao Cartório de 

Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Porto Esperidião/MT, para 

promover a alteração no registro de nascimento da infante Maria Luíza 

Túlio Renna, fazendo-se contar, sem qualquer discriminação, o nome do 

genitor e dos avós paternos.FIXO a título de alimentos definitivos, o valor 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a ser pago 

todo dia 15 (quinze), em favor da alimentanda, a partir da publicação desta 

sentença.Sem custas e honorários, tendo em vista a gratuidade da 

justiça.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil competente e arquive-se com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 

25 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 414-22.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHdSdS, ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO a justificativa apresentada pelo executado e, 

por consectário, determino a intimação da parte exequente para atualizar o 

débito em comento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Após atualização, proceda com a intimação do executado 

para quitação do débito, no prazo de 03 (três) dias, o saldo devedor 

apurado e as parcelas vencidas no curso da execução, sob pena de 

penhora de tantos bens necessários para a satisfação do 

crédito.Considerando a rejeição da justificativa apresentada, caso a 

executada, no prazo assinalado acima, não efetue o pagamento ou não 

prove que o efetivou, determino que:a)Seja realizado o protesto do 

pronunciamento judicial;b)Proceda-se de imediato com a penhora e 

avaliação de bens em nome da Executada, conforme dispõe o art. 829 do 

Código de Processo Civil, quanto às prestações vencidas e as que 

vencerem no curso do processo executivo.Se for penhorado bem imóvel, 

intime-se igualmente o cônjuge do devedor, se casado. Após, sendo o 

caso, registre-se a penhora no Cartório de Registro de Imóveis, 

intimando-se a exequente para retirar o mandado de inscrição, ex vi, art. 

844 do CPC.Se o devedor, ao nomear os bens à penhora, atribuir valor 

aos bens e o credor concordar, nos termos do art. 871, I, Código 

Processo Civil, não se procederá à avaliação por avaliador.Notifique-se o 

Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 25 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55411 Nr: 233-89.2015.811.0098

 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): JRdOR, PCC-M, HAPA, PCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972, Suellen Menezes Barranco - OAB:15667/O

 Autos: 233-89.2015.811.0098

Código: 55411

 Vistos.

Considerando que no dia 07/05/2018, esta magistrada estará em usufruto 

de licença compensatória devidamente autorizada pela Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno para o dia 03 de 

agosto de 2018, às 13h30min, a audiência outrora aprazada nestes autos.

Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 25 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25941 Nr: 311-64.2007.811.0098

 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: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP, EFdS, MAdS, MMSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Vinícius Alexandre de Melo e Rodrigues - 

OAB:8.027-A/MT

 Autos: 311-64.2007.811.0098

Código: 25941

Vistos.

Considerando que no dia 07/05/2018, esta magistrada estará em usufruto 

de licença compensatória devidamente autorizada pela Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno para o dia 03 de 

agosto de 2018, às 15h00min, a audiência outrora aprazada nestes autos.

Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 25 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56885 Nr: 1163-10.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sidinéia Herrera Infante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Gobati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Autos: 1163-10.2015.811.0098

Código: 56885

Vistos.

Considerando que no dia 07/05/2018, esta magistrada estará em usufruto 

de licença compensatória devidamente autorizada pela Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno para o dia 03 de 

agosto de 2018, às 14h30min, a audiência outrora aprazada nestes autos.

Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 25 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62233 Nr: 19-93.2018.811.0098

 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: Denise Aparecida Jorge da Cunha, Osvaldemi Nestor de 

Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Jorge da Cunha, Cleiton Jorge da Cunha, 

Arnaldo Jorge da Cunha Filho, Benizia Jorge da Cunha Fontes, JOSE 

HENRIQUE SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Erykson Thyago Pereira da Silva - OAB:MT0022102O

 Autos: 19-93.2018.811.0098

Código: 62233

Vistos.

Considerando que no dia 07/05/2018, esta magistrada estará em usufruto 

de licença compensatória devidamente autorizada pela Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno para o dia 03 de 

agosto de 2018, às 15h30min, a audiência outrora aprazada nestes autos.

Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 25 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25833 Nr: 200-80.2007.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tiol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcinéia Pazini Pigari, Alexandre Aleixo Pigari, 

Guilherme José Pigari, Ana Laura Pigari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Silveira Neto - 

OAB:SP/92.161, Marcelo Corrêa Silveira - OAB:SP/133.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Barbosa de Lima 

- OAB:46473/SP, Carlos Donizete Pereira - OAB:139650/SP

 .É o breve resumo. Decido.Com efeito, em análise detida dos autos, 

verifico que o pleito do Executado não merece guarida, visto que a nova 

sistemática do Código de Processo Civil dispensa a exigência de intimação 

pessoal do executado, senão vejamos:Art. 889 - Serão cientificados da 

alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:I - o 

executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador 

constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio 

idôneo; (grifei).II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido 

penhorada fração ideal;Portanto, INDEFIRO o pedido de intimação pessoal 

da parte executada, conforme pleito de fls. 418-420.Outrossim, 

compulsando os autos, constata-se a ausência da ciência dos 

coproprietários do aludido imóvel em vias de expropriação, nos moldes 

legais determinados pelo Código de Processo Civil.Desta forma, visto 

trata-se de matéria de ordem pública, para evitar possibilidade de futuras 

nulidades e maiores custos e demora processual, a suspensão da hasta 

pública designada, é medida que se impõe.Assim, DETERMINO:a)A 

SUSPENSÃO DO LEILÃO/PRAÇA marcado para 02/05/2018;b)Aguarde-se 

o cumprimento da decisão proferida nos autos em apenso, código 27651, 

visto trata-se do mesmo imóvel em comum.Após cumprimento, façam-se 

os autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 25 de abril 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 1038-81.2011.811.0098

 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: Maria Aparecida Faria dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1038-81.2011.811.0098

Código nº: 31542

Vistos.

Tendo em vista a concordância da parte autora (fl. 157) com os cálculos 

apresentados pela autarquia Executada em sede de impugnação ao 

cumprimento de sentença, às fls. 153-156-v, HOMOLOGO o cálculo no 

presente feito, conforme disposto na planilha inclusa de fl. 155-v/156-v, no 

valor de R$ 12.343,23 (doze mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e 

três centavos).

Consigno que nova atualização ocorrerá no momento da expedição da 

Requisição de Pequeno valor ou, se for o caso, da expedição de 

Precatório pelo Tribunal competente.

Nessa toada, considerando o cálculo homologado, oficie-se a autoridade 

responsável pela autarquia requerida para que proceda com o pagamento 

da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, §3º,II, CPC].

 Outrossim, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 100, 

CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante valores.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30937 Nr: 439-45.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 439-45.2011.811.0098

Código nº: 30937

Vistos.

Tendo em vista a concordância das Partes, às fls. 97/97-v e 98, quanto 

aos cálculos de fl. 87, HOMOLOGO o cálculo no presente feito, conforme 

disposto na planilha inclusa de fl. 87, no valor de R$ 8.628,76 (oito mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos).

Consigno que nova atualização ocorrerá no momento da expedição da 

Requisição de Pequeno valor ou, se for o caso, da expedição de 

Precatório pelo Tribunal competente.

Nessa toada, considerando o cálculo homologado, oficie-se a autoridade 

responsável pela autarquia requerida para que proceda com o pagamento 

da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, §3º,II, CPC].

 Outrossim, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 100, 

CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante valores.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26431 Nr: 807-93.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Soares de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas Pinheiro - OAB:

 Autos nº: 524/2007

Código nº: 26431

Vistos.

Defiro o pedido autoral quanto ao levantamento do valor em favor do 

causídico peticionante, devidamente constituído nos autos, nos termos do 

petitório de fls. 141/142, referente ao valor informado à fl. 140, cujo valor 

transferido foi de R$ 1.766,28 (um mil setecentos e sessenta e seis reais 

e vinte e oito centavos), devidamente atualizado.

Expeçam-se o necessário.

Após o total cumprimento, façam-se os autos concluso.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59058 Nr: 1280-64.2016.811.0098

 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: Juracy de Souza Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JODER BESSA E SILVA - 

OAB:17.779, Juliana Rodrigues Bessa - OAB:18.278

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação da 

parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

suas alegações finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-93.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA SCARIM ALBERTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8009999-93.2016.8.11.0098; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ILDA SCARIM ALBERTINI Parte Ré: REQUERIDO: IMPORT 

EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Vistos. Cumpra-se a decisão 

proferida anteriormente, ID 10289991 de 16/10/2017, a qual rejeitou os 

embargos de declaração manejados pelo Requerido. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 18 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000143-93.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000143-93.2017.8.11.0098; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA FERREIRA SALSA 

BEIJO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo 

o teor da presente ação, bem como para que compareça perante este 

Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser 

designada pela secretaria, advertindo-os de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se 

a parte Reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes compareçam pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado 

e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser 

representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 18 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000174-16.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000174-16.2017.8.11.0098; Valor causa: R$ 21.333,65; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ADRIELLE DOS 

SANTOS BACHEGA Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Considerando que os requisitos legais foram devidamente 

preenchidos (art. 319/320 do CPC c/c Lei 9.099/95), recebo a petição 

inicial. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Lei nº 

1.060/50. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, intime-se a 

Fazenda Pública para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 

(trinta) dias. Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por 

intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório ou requisição de pequeno valor em 

favor do exequente. Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 17 de abril 

de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-20.2010.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON MATEUS DIAS OAB - GO0017617A (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8010108-20.2010.8.11.0098; Valor causa: R$ 5.163,57; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONSÓRCIO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

FARIA DE AZAMBUJA Parte Ré: REQUERIDO: SAFARI COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. Vistos. Intime-se o devedor para pagar o débito 

conforme ID 12401878, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, 

certifique-se e expeça-se, o mandado de penhora e avaliação. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 18 de abril de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-51.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010071-51.2014.8.11.0098; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO 

DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA ELIZABETH DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Considerando que a Requerida 

efetuou, voluntariamente, o depósito dos valores fixados em sentença (Id. 

5302588) e no v. acórdão (Id. 12832706) e, em atenção à solicitação da 

parte autora de Id. 12845044, Expeça-se Alvará de Levantamento à parte 

Exequente, conforme requerido. Atente-se aos dados bancários indicados 

pela advogada da Autora em ID. 12845044. Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. Após, ao 

arquivo. Porto Esperidião/MT, 26 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 11/2018-DF

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto no Ofício Circular n°. 1/2018-DRH, datado de 

6 de abril de 2018, em atenção a r. decisão do Presidente do Egrégio 

Tribunal nos autos de Pedido de Providências n°. 128/2017, expediente n°. 

0133611-76.2017.811.0000, disponibilizado no D.J.E n°. 10212, em 

7/3/2018 e publicado em 8/3/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER o registro de ponto dos Senhores Oficiais de 

Justiça as 2ª (segundas-feiras) e 5ª (quintas-feiras) no período das 9:00 

às 17:00 horas (MT), ocasião em que registrarão o ponto manualmente.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Querência-MT, 11 de abril de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 37921 Nr: 1462-41.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE WAGNER HOPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:PR/20.906, PATRÍCIA PASSONI DONATO - OAB:65728

 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.20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 33359 Nr: 616-58.2014.811.0080

 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: IDAF, JMF, GDAF, JDAF, TDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAVESI GRANJA - 

OAB:17906
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 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 junte aos autos o documento de identidade legível de 

Thaís, vez que o documento anexado está ilegível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 37284 Nr: 1103-91.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADO DE PEÇAS AGRICOLAS 

LTDA, AMANDA PAOLA ASSIS WERNER, VINICIUS RENATO WERNER, 

CARLA WERNER, CLARA WERNER GARGANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187

 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.28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 31056 Nr: 1083-08.2012.811.0080

 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: RMHS, MHDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDA, IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder com a intimação da parte Autora, via DJE, 

através de seu advogado, para que se manifeste acerca da certidão de 

decurso de prazo.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40120 Nr: 209-84.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevão Nunes da Silva

 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: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré. No prazo 

de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53056 Nr: 215-23.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergílio Nunes, Glênia Ferreira da Hora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono dos réus para 

apresentar ALEGAÇÕES FINAIS no prazo legal.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46691 Nr: 2257-63.2017.811.0052

 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 Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J Souza Comercio ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 

- 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, uma vez que 

deverão ser citados um requerido, o avalista e seu cônjuge.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39928 Nr: 777-84.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Pereira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9333 Nr: 223-33.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que informe uma conta bancária para a 

expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37421 Nr: 881-13.2015.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 2434-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. LUIZ GABRIE 

MARTINS, OAB/MT n. 24.343/O, para que atue como advogado nesta 
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ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41700 Nr: 1791-06.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ADAILTON DA 

SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44709 Nr: 1216-61.2017.811.0052

 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: DdJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdS, VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES DE PAULA ALMEIDA - 

OAB:24.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da análise dos autos constata-se que a parte requerente estava sendo 

patrocinada pela Defensoria Pública do Estado e considerando que o 

expediente do núcleo da Defensoria Pública desta Comarca encontra-se 

suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, NOMEIO como defensor 

dativo o advogado CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB 24.735 - 

Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do requerente DIONISIO DE JESUS 

NASCIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45589 Nr: 1711-08.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Martins Palmeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dyogenes Kássio Cândido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando o teor da certidão à ref. 20, revogo a nomeação do Dr. 

AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378 à ref. 15, e nomeio o 

Dr. ANDRÉ CONCEIÇÃO PAIVA OAB. 22.398/O, para que atue como 

advogado nesta ação, e atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.793,00 (mil setecentos e noventa 

e três reais), para atuar até o final do feito.

 INTIME-SE o douto causídico, a se manifestar em 15 (quinze) dias, em 

caso de aceitação do múnus e representar os interesses da parte 

exequente.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30679 Nr: 530-45.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Gomes Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo n.º 530-45.2012.811.0052 – Código: 30679

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

MÁRCIO GOMES JARDIM, condenado, pelo período e pena capitulada na 

Guia de Execução Penal encartada nos autos.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Em detida análise, considerando o lapso temporal e o que foi informado às 

fls. 136, abro VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 Ademais, diante da suspensão do expediente da Defensoria Pública nesta 

Comarca, DETERMINO a intimação pessoal do reeducando para informar 

se possui condições financeiras para constituir causídico para sua 

defesa. Exarando ser hipossuficiente, DEVERÁ MANIFESTAR SEU 

DESEJO DE SE VER REPRESENTADO POR DEFENSOR DATIVO, O QUE 

SERÁ CERTIFICADO PELO SR. MEIRINHO.

 Se assim o for, NOMEIO, desde já, o Dr (a). CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado nesta ação, 

considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento da pena 

constante na tabela OAB/MT – fev 2018, bem como de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45253 Nr: 1550-95.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirley Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Alexis Loureiro 
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Júnior - OAB:74.188 MG, Ana Carolina Pereira Tolentino - 

OAB:161.586 MG, Bárbara Magalhães Pinto Brasil Contijo - 

OAB:164.056 MG, Brauler Douglas Rodrigues Formaggini - 

OAB:164.945 MG, Gabriela Garcia Silveira - OAB:147.072 MG, Heloisa 

Alves Rodrigues Silva - OAB:151.655 MG, Isolda Maria Vieira - 

OAB:138.272 MG, Luciana Lopes Macedo - OAB:131.144 MG, 

Marcela Fernanda de Melo Castro - OAB:159.557 MG, Matheus 

Nasser Dias Couto - OAB:150.129, Walter Silveira Moraes - 

OAB:172.146 MG

 Autos n.1550-95.2017.811.0052 (Código: 45253)

Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do mérito, INTIMEM-SE as 

partes para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-57.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000174-57.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: WALTER 

FERREIRA DOS SANTOS Parte REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA Senhor(a): REQUERENTE: WALTER FERREIRA DOS SANTOS 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do transito em 

julgado da sentença proferida nestes autos (certidão juntada ao Id. 

12956242), cuja copia segue anexa, no processo acima indicado, sob 

pena de arquivamento. Despacho/Decisão: Sentença anexa RIO BRANCO, 

27 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-70.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ COSTA FERRARI (REQUERENTE)

ERIVELSON FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000199-70.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

19.150,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: 

ERIVELSON FERRARI, BEATRIZ COSTA FERRARI Parte REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez 

por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de Processo Civil, assim 

como o advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser 

levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário? NCPC, art. 517. Despacho/Decisão: Sentença 

anexa RIO BRANCO, 27 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-50.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000168-50.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: ILDO 

PEREIRA ROSA Parte REQUERIDO: OI S/A Senhor(a): REQUERIDO: OI S/A 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez 

por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de Processo Civil, assim 

como o advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser 

levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário? NCPC, art. 517. Despacho/Decisão: Sentença 

anexa RIO BRANCO, 27 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: 1000169-35.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE SOBRINHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT21786/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que a sentença proferida nos autos (Id. 12473311) 

transitou em julgado. RIO BRANCO, 27 de abril de 2018 MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-74.2017.8.11.0052

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:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000147-74.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

24.555,72; 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. Senhor(a): 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, para, no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento do valor do débito ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

475 - J do Código de Processo Civil, assim como o advirta de que a 

decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos 

termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário? 

NCPC, art. 517. Despacho/Decisão: Sentença anexa RIO BRANCO, 27 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-02.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI SAIMONTON LOURES DE LAET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 27 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CHARLES DE PAULA ALMEIDA - MT24735/O-O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000156-02.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

23.760,92; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000. TELEFONE: (65) 3257-1295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-84.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 27 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CHARLES DE PAULA ALMEIDA - MT24735/O-O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000157-84.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

16.520,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-76.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA DE LIMA CALASSARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 27 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/06/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000164-76.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000. TELEFONE: 

(65) 3257-1295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-61.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE HONORATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 27 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - MT22398/O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000165-61.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-98.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA FERREIRA DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 27 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 
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do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000169-98.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

11.304,34; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28266 Nr: 1147-02.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Bomdespacho Zark

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, José Leandro dos Santos Oliveira - OAB:, 

Karoline Banhos Ontiveros - OAB:OAB/MT 11.516, Marcia Regina 

Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 

535, do CPC.

 2. Não impugnada a execução, certifique-se e requisite-se o pagamento, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na forma prevista 

no artigo art. 535, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, instruindo a 

requisição com os documentos necessários ao seu fiel cumprimento (art. 

267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso), 

observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da CNGC.

 3. OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 4° da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

4. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23243 Nr: 405-45.2009.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, REVOGO 

a prisão civil outrora decretada e, por consectário, DETERMINO imediata 

colocação em liberdade do executado ROSIMAR TEONIR DE FRANÇA, 

advertindo-o de que o descumprimento do acordo poderá acarretar em 

expedição de novo mandado de prisão.SIRVA A PRESENTE COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO e OFÍCIO.Colocado o executado em 

liberdade, abra-se vista dos autos ao MPE para manifestação.Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intime-se.Vistas ao MPE.Às providências. De Diamantino para Rosário 

Oeste/MT, 26 de abril de 2018.André Luciano Costa GahyvaJuiz de Direito 

em substituição legal

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85533 Nr: 591-87.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De igual forma, INDEFIRO o pedido de retirada de quaisquer ônus 

incidentes sobre o bem, vez que impertinente à ocasião.Após executada a 

medida liminar, CITE-SE a parte Requerida para, querendo: i) no prazo de 

05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o que equivale à 

somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela 

Lei 10.931/04; e ii) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigo as advertências legais 

contidas nos arts. 334 e 344 do CPC.Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83892 Nr: 2178-81.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BUENO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE CEMAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada por Maria Bueno de Barros, pelos motivos 

expostos na prefacial.

A parte Requerente foi intimada ao pagamento das custas, sob pena de 

extinção do processo, mas permaneceu inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observa-se que fora concedido prazo suficiente para que tal 

irregularidade fosse sanada, haja vista o despacho determinando o 

recolhimento de custas foi publicado via DJE em 12/12/2017, e até a 

presente data não foi cumprido.

Diante da inércia da parte Requerente em cumprir o comando judicial que 

lhe foi imposto, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Sem honorários advocatícios.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.
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Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68467 Nr: 359-17.2014.811.0053

 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: SIDINEY RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY SOUZA FARIA - 

OAB:7529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR a parte AUTORA para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pela requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83892 Nr: 2178-81.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BUENO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE CEMAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora devidamente intimada por DJE 

permaneceu inerte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-09.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI ESMAEL CARVALHO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (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, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-67.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-93.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE JANAINA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-96.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTHONIELLY APARECIDA VITAL (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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-53.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-07.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON JOSE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-75.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA CAJU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 
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do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-31.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DE SOUZA GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-68.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIANE MAYARA DE BULHOES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-60.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADNIL MESQUITA NARDES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-61.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WALESON JONNE DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-46.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERCYANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-23.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIR TOLEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-47.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILDO CATARINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-03.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-52.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-64.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIANE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-81.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-32.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-90.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-86.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-72.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRT CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-47.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARCELA MARQUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-71.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROMAO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-84.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIS APARECIDA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-95.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PAULO DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE ANDRADE OAB - 

MT0012596A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 
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(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-11.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-84.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IANKA MARIA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-20.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULYA MARIA GALVAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRT CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-84.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE ANDRADE OAB - 

MT0012596A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-43.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREDEMIR SANDRI DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE ANDRADE OAB - 

MT0012596A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-45.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DO CARMO MONTEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010464-77.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VENTURA GALVAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-41.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-96.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AUXILIADORA MAGALHAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 
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do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-71.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-83.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ANTONIO DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000021-55.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000147-08.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (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, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-54.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE CARVALHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-17.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-04.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SAURO ROBSON FERNANDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-44.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MAGALHAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-59.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-95.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA AMORIM DA ABADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - TO3338-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 543 de 573



VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-43.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000662-43.2016.8.11.0053 REQUERENTE: VALTER JOSE 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos, aludindo omissão/contradição na decisão exarada. 

Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios. A irresignação do embargante deverá vir amparada mediante o 

remédio processual apropriado. O intento da embargante reveste, 

inequivocamente, da odiosa tentativa de procrastinar, indevidamente, o 

feito, expediente este mal quisto pelo nosso ordenamento jurídico, vez que 

a sentença exarada está devidamente fundamentada. Esta reiterada 

prática da requerida merece a devida reprimenda. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, 

por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Aplico à 

embargante a pena de 2% (dois por cento) do valor da condenação. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-38.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RAIMUNDO MARQUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-21.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE MACIEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000386-12.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERSON RAPHAEL KLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-60.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE AMORIM GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE ANDRADE OAB - 

MT0012596A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-61.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-46.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-90.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-60.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL WILLIAM CANAVARROS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-30.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DO CARMO MONTEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-28.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT0014676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-76.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL AUGUSTO GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-11.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-55.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA CRUZ BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-40.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CRISTINA DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-21.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT0015072A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-95.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BELINE JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000337-68.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-13.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIRA ALEXANDRINA LEITE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-04.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISANIRA AMORIM PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-26.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AILZA BENEDITA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRT CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-15.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO BENTO DUARTE (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:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-88.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR BENEDITO DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINANCEIRA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-61.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEYRIANE MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRT CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-45.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO BENTO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-17.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT0015072A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-80.2015.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIE APARECIDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-36.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT0015072A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-74.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-54.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IANKA MARIA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTAO MARISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GARCEZ LOPES DE SOUZA OAB - SP0208371A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-88.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71164 Nr: 1726-50.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1726-50.2016.811.0039

CÓDIGO Nº 71164

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa do seu patrono, para 

que se manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69835 Nr: 1177-40.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1177-40.2016.811.0039

CÓDIGO Nº 69835

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa do seu patrono, para 

que se manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79451 Nr: 2039-74.2017.811.0039

 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: MARLEY APARECIDA GUERRA PEREIRA

 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: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR
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 Autos nº. 2039-74.2017.811.0039.

Código nº. 79451.

Vistos.

Cuida-se de Ação de aposentadoria por Idade Rural ajuizada por Marley 

Aparecida Guerra Pereira em face de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

Assim, em sede de Impugnação à Contestação (ref. 14) a autora requereu 

a produção de prova testemunhal, posto isso, Determino a designação de 

audiência de instrução e julgamento, para a data mais próxima da pauta, 

qual seja, dia 11 de junho de 2018, às 15:30horas, com intimação das 

partes e das testemunhas indicadas.

 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, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72864 Nr: 2593-43.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19895/O

 Autos nº. 2593-43.2016.811.0039.

Código nº. 72864.

Vistos.

Cuida-se de Ação Regrssiva de Ressarcimento de Dano decorrente de 

Acidente de Veículos ajuizada por HDI seguros S/A em face de João 

Cleiton Baratela Rodrigues.

Assim, em referência nº. 49 a autora requereu a produção de prova 

testemunhal, posto isso, Determino a designação de audiência de 

instrução e julgamento, para a data mais próxima da pauta, qual seja, dia 

11 de junho de 2018, às 17:00horas, com intimação das partes e das 

testemunhas indicadas.

 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, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82361 Nr: 3634-11.2017.811.0039

 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: JÉSSICA RAMOS

 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:

 AUTOS Nº 3634-11.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 82361

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, para que se manifeste, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentando novo patrono, sob 

pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do 

Código de Processo Civil.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70956 Nr: 1607-89.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALBINO FRANCISCO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1607-89.2016.811.0039

CÓDIGO Nº 70956

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, na pessoa do seu 

patrono, para que se manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70972 Nr: 1621-73.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNORIA EUGÊNIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1621-73.2016.811.0039

CÓDIGO Nº 70972

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, na pessoa do seu 

patrono, para que se manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 1649-75.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1649-75.2015.811.0039

CÓDIGO Nº 64251

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica que a Autarquia fora condenada à 

implantação do benefício de Auxílio Doença com adicional de 25% em 

favor da autora. Devidamente intimada, a parte requerida implantou o 

benefício, contudo, deixou de implantar o adicional. A parte autora, em 
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referência nº. 67, manifestou a falta da implantação do adicional Em 

referência nº. 87 este juízo novamente determinou a implantação do 

adicional, o qual novamente não foi cumprido, em referência nº. 121 

certidão de que não consta nos autos o cumprimento da implantação do 

adicional.

 Diante do não cumprimento da ordem exarada, expeça-se novamente 

ofício ao Gerente Executivo do INSS para que, no prazo improrrogável de 

05 (cinco) dias, proceda com a implantação do benefício concedido à 

autora, ou junte nos autos extrato do CNIS comprovando o pagamento 

integral do benefício, no prazo estipulado na sentença, bem como o 

cumprimento da realização do programa de reabilitação profissional e, 

ainda, a submissão do requerente a exame médico-pericial.

Acaso transcorrido o prazo, sem o cumprimento do determinado, desde já, 

fixo como multa por descumprimento o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sem prejuízo de posterior majoração ou fixação de multa diária e, 

ainda, determino que extraiam as cópias que se fizerem necessárias para 

instauração de inquérito para apuração da prática do crime de 

desobediência, em face do Gerente Executivo do INSS, sem prejuízo de 

eventual sanção administrativa, tendo em vista a conduta corriqueira.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84148 Nr: 4534-91.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O

 Diante do exposto, REJEITO a justificativa apresentada pelo executado. 

Por consectário, determino a intimação do executado para quitação do 

débito, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de tantos bens 

necessários para a satisfação do crédito.Intime-se.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24980 Nr: 599-53.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 599-53.2011.811.0039

CÓDIGO 24980

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por Paulo 

Guilherme da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Manifestação da parte autora à fl. 111, informando o adimplemento da 

obrigação, por parte da Fazenda Pública Estadual.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, conforme manifestação da 

parte autora à fl. 111, a extinção do presente feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

Sem custas nem honorários de sucumbência.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 10746 Nr: 201-19.2005.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA MATARAZZO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:0, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA S. SOARES 

- OAB:SUB PROCURADORA, NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:3591/B, ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO - OAB:104920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE CASTRO 

CARVALHO - OAB:104920

 AUTOS Nº 201-19.2005.811.0039.

CÓDIGO 10746.

Vistos.

Intimem-se o exequente para promover o devido andamento do feito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas sobre certidão fls. 253, sob pena de 

extinção, conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em 

vista que o presente feito tramita há mais 13 (treze) anos, não se 

admitindo o infindável deslinde do feito.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no artigo 580, 

§2º, da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir 

demandas infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte 

exequente em se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de 

moroso ao Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22554 Nr: 175-45.2010.811.0039

 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: VALDOMIRO PINHEIRO - DE CUJUS, IZABEL ANIZETE 

TEODORA PINHEIRO - DE CUJUS, APARECIDO TEODORO PINHEIRO, 

FERNANDO TEODORO PINHEIRO, JOCASSIA TEODORA PINHEIRO, FÁBIO 

TEODORO PINHEIRO, ADIONE TEODORO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 175-45.2010.811.0039.

Código nº. 22554.

Vistos.

Tendo em vista o pleito sobre fls. 268/269 determina que o processo seja 

remetida a contadoria judicial para a elaboração do competente cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a sua juntada a 

igual prazo.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 55330 Nr: 435-83.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 AUTOS Nº. 435-83.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 55330.

Vistos.

 Tendo em vista o transcurso do prazo em fls. 217, intimem-se as partes 

para que se manifestarem nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 375 Nr: 20-33.1996.811.0039

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CIA SIDERÚRGICA BELGO MINEIRA, LUIZ CARLOS 

ALVAREZ BARCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. CORSI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - 

OAB:SP 122.124-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:3057/MT

 Autos nº: 20-33.1996.811.0039.

Código nº: 375.

Vistos.

Cuida-se de Ação de falência, com crédito atualizado de R$603.743,59 

(seiscentos e três mil e setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e 

nove centavos).

Em folhas n. 725/726, o administrador judicial manifesta-se pela finalização 

do feito, procedendo-se com os levantamentos de todos valores 

agregados nos autos, pagamento de honorários conforme arbitrados em 

sentença de fls. 378/385, bem como, a adjudicação do único imóvel como 

forma de quitação ao credor trabalhista, Sr. Luiz Antônio Fernandes.

Neste viés, o supramencionado credor trabalhista pleiteou (fls.779/781) 

pela adjudicação do imóvel situado em Avenida São Paulo, n. 1257, Centro 

desta comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, de titularidade da 

massa falida, avaliado em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

reais), como forma de levantamento parcial do crédito trabalhista.

Diante do exposto, e verificando que o valor da dívida equivale ao valor do 

bem penhorado e avaliado, assim, defiro o pedido formulado em folha n. 

779/781, e adjudico em seu favor o bem imóvel, pelo valor da avaliação.

 Proceda-se com a expedição do mandado de desocupação do imóvel e 

lavre-se o Auto de Adjudicação.

Autorizo o seu cumprimento na forma do art. 212 do Código de Processo 

Civil, fornecendo o requerente os meios necessários para o seu 

cumprimento.

DETERMINO a expedição de ofício ao cartório imobiliário de registro de 

imóveis para que se proceda com a averbação em favor do requerente.

No mais, quanto ao pleito em folhas n.744/745, levantam-se os valores 

especificados em folhas n. 694/702, referente aos honorários contábeis.

Por fim, após o integral cumprimento da ordem exarada certifique-se e 

voltam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52286 Nr: 14-30.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDINALVA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DAKAR VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, LUANA SILVA LIMA - OAB:16050-O, 

REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, para o fim de redibir o contrato entre as 

partes e condenar o requerido ao pagamento a título de danos materiais no 

valor de R$ 11.673,30 (onze mil e seiscentos e setenta e três reais e trinta 

centavos), e, referente aos danos morais, o montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais).Condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

baixa.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

26 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55698 Nr: 738-97.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CHARUPA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V. FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BRAZ DA SILVA - 

OAB:20098/A, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - OAB:69.461, RÓBER CÉSAR 

DA SILVA - OAB:4784

 AUTOS Nº. 738-97.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 55698.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora, para que se manifeste quanto ao 

ofício juntado em folha n. 105, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25556 Nr: 1174-61.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAÍDE DA FONSECA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS LTDA - CONVÊNIO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 12.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 AUTOS Nº. 1174-62.2011.811.0098.

CÓDIGO Nº. 25556.

Vistos.

Constata-se que não foi observado que a sentença exarada foi reformada 

em instância superior, conforme folhas nº. 187/199, assim como, a parte 

autora já era beneficiária da justiça gratuita.

Neste viés, acolho o pleito retro em folha n. 244, e DETERMINO a intimação 

da parte requerida para a quitação das custas judiciais indicadas em folha 
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nº. 241.

Após, não havendo circunstâncias para prosseguimento do feito, 

remeta-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75006 Nr: 3616-24.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA MENDES GONÇALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3616-24.2016.811.0039.

Código nº. 75006.

Vistos.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais em decorrência de 

acidente de transito ajuizada por Marilza Mendes Gonçalves Leite em face 

do Estado de Mato Grosso.

Assim, em sede de petição inicial a autora requereu a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, posto isso, Determino a 

designação de audiência de instrução e julgamento, para a data mais 

próxima da pauta, qual seja, dia 27 de setembro de 2018, às 16:30horas, 

com intimação das partes e das testemunhas indicadas.

 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, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81546 Nr: 3191-60.2017.811.0039

 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: ELZA REZENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3191-60.2017.811.0039

Código nº 81546

Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada encontrar-se-á em Usufruto de 

Recesso Forense autorizado por meio do Expediente nº 

0032745-26.2018.811.000 PRES/TJMT (anexo), na data da presente 

solenidade, resta senão, a impossibilidade de realização da audiência 

anteriormente aprazada nestes autos. Desse modo, redesigno audiência 

de justificação para o dia 27 de setembro de 2018, às 16h00min.

Às providências.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7871 Nr: 564-74.2003.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA JESUS DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS S/A., 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.367, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, LÁZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:MT - 8194 A, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 Autos nº. 564-74.2003.811.0039.

Código nº. 7871.

Vistos.

Considerando o pleito retro, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo 

sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, 

via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento 

da quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15467 Nr: 1193-09.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIS APARECIDA FERNANDES-ME, EDNEIS 

APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FERREIRA ZILIO - 

OAB:2.848, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - OAB:4415, OLGA 

GENY DE ALMEIDA ALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1193-09.2007.811.0039.

Código n°. 15467.

Vistos.

 Defiro o pleito retro em folha nº. 154/155.

 O exequente peticionou para que seja averbado no prontuário do veículo 

a restrição judicial, através do sistema RENAJUD em nome da parte 

executada (Edneis Aparecida Fernandes -me (CNPJ n. 

00.945.466/0001-60), Edneis Aparecida Fernandes (CPF n. 

329.585.441-68).

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 O sistema Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud.

 Dito isso, DEFIRO o requerimento apresentado pela parte exequente.

 Para tanto adoto as seguintes medidas judiciais:

1) DEFIRO a restrição judicial d veículo gravado em nome da parte 

executada pelo sistema RENAJUD;

2) Outrossim, desde já considerando que a diligência não restou frutífera 

consoante que ao inserir a restrição no veículo constou que já havia 

outras restrições inseridas nestes veículos (de outros processos), não 

sendo possível incluir a pleiteada restrição;

3) Intime-se o exequente para manifestar se, no prazo 15 (quinze).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 22956 Nr: 577-29.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D T BERTOLIM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES, DIVA TOZZI BERTOLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:0, JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:Proc Faz.Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 577-29.2010.811.0039.

Código n°. 22956.

Vistos.

 Defiro o pleito retro em folha nº. 59.

 O exequente peticionou para que seja averbado no prontuário do veículo 

a restrição judicial, através do sistema RENAJUD em nome da parte 

executada (D T Bertolim Industria e Comércio de Confecções ( CNPJ 

n.01.831.765/0001-36), Diva Tozzi Bertolim (CPF n.572.240.801-87).

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 O sistema Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud.

 Dito isso, DEFIRO o requerimento apresentado pela parte exequente.

 Para tanto adoto as seguintes medidas judiciais:

1) DEFIRO a restrição judicial d veículo gravado em nome da parte 

executada pelo sistema RENAJUD;

2) Outrossim, desde já considerando que a diligência não restou frutífera 

consoante que ao inserir a restrição no veículo constou que já havia 

outras restrições inseridas nestes veículos (de outros processos), não 

sendo possível incluir a pleiteada restrição;

3) Intime-se o exequente para manifestar se, no prazo 15 (quinze).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18734 Nr: 2038-07.2008.811.0039

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILÁRIO BERNARDES DA COSTA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2008/701.

Código nº. 18734.

Vistos.

Tendo em vista que a consulta pelo sistema ANOREG conforme requerido 

pela exequente restou infrutífera, conforme anexo.

DETERMINO a intimação da parte autora, para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20559 Nr: 721-37.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ SOARES - ME, JUAREZ SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, JENZ 

PROCHNOW JUNIOR - OAB:Proc Faz.Públic, LUIZ ALEXANDRE 

COMBAT DE FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Autos nº. 721-37.2009.811.0039.

Código n°. 20559.

Vistos.

 Defiro o pleito retro em folha nº. 111.

 O exequente peticionou para que seja averbado no prontuário do veículo 

a restrição judicial, através do sistema RENAJUD em nome da parte 

executada (Juarez Soares - ME (CNPJ nº.02.472.486/0001-96, Juarez 

Soares (CPF n. 593.959.231-72)).

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 O sistema Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud.

 Dito isso, DEFIRO o requerimento apresentado pela parte exequente.

 Para tanto adoto as seguintes medidas judiciais:

1) DEFIRO a restrição judicial d veículo gravado em nome da parte 

executada pelo sistema RENAJUD;

2) Outrossim, desde já considerando que a diligência não restou frutífera, 

visto que não foram encontrados bens em nome do executado, não foi 

possível incluir a pleiteada restrição, conforme anexo;

3) Intime-se o exequente para manifestar se, no prazo 15 (quinze).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52867 Nr: 638-79.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO, RDO-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK ARAÚJO AYALA - 

OAB:0, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 de assim ser considerado. Cientifique-se, outrossim, o exequente que o 

mesmo deverá acompanhar a diligência e disponibilizar os meios 

necessários para a efetivação da remoção dos bens que lhes serão 

entregues;8)Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para 

fins do art. 880 do Código de Processo Civil, podendo requerer a alienação 

particular do bem penhorado, também no prazo de 05 dias;9)Não requerida 

à adjudicação e não realizada a alienação particular, intime-se o 

exequente para dizer se tem interesse na alienação judicial do bem 

penhorado, no prazo de 05 dias. Em caso positivo, encaminhem-se o bem 

penhorado à hasta pública;10)Em sendo negativo o 1º leilão, realize-se o 

2º leilão, ocasião em que o bem dos autos penhorado poderá ser 

arrematado pelo valor mínimo de 50% do corresponde ao da 

avaliação;11)Findo o leilão sem lançador, aguarde-se em cartório, por 10 

dias, a manifestação do exequente e caso não haja, intime-se o para 

requerer o que de direito, em 05 dias, sob pena de arquivamento dos 

autos;12)Caso o exequente não tenha interesse na adjudicação, na 

alienação particular e na alienação judicial do bem penhorado, deverá o 

mesmo, no prazo de 10 dias, indicar bens do executado passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento dos autos.Intimem-se. Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT,19 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24707 Nr: 326-74.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Autos nº 326-74.2011.811.0039

Código nº 24707

Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada encontrar-se-á em Usufruto de 

Recesso Forense autorizado por meio do Expediente nº 

0032745-26.2018.811.000 PRES/TJMT (anexo), na data da presente 

solenidade, resta senão, a impossibilidade de realização da audiência 

anteriormente aprazada nestes autos. Desse modo, redesigno audiência 

admonitória para o dia 05 de junho de 2018, às 14h30min.

Às providências.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18707 Nr: 1886-56.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº. 1886-56.2002.811.0039

CÓDIGO Nº. 18707.

Vistos.

 Intimem-se as partes para que manifestem nos autos sobre pleito Retro.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 782 Nr: 13-75.1995.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA YAMAMOTO, DOUGLAS 

MARCEL YAMAMOTO, DANIELLE SILVA YAMAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR YAMAMOTO - ESPÓLIO DE, GLÊNIO 

JOSÉ FERREIRA, MARIA LUIZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, 

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAÚJO - OAB:MT-3.642-A, THIAGO 

SILVA FERREIRA - OAB:20957/O

 Autos nº: 13-75.1995.811.0039.

Código nº: 782.

Vistos.

Cuida-se de Execução por Quantia Certa, com bens penhorados em folhas 

n. 305/306 e 349, tendo à parte exequente requerido a adjudicação dos 

bens penhorados.

Diante do exposto, e verificando que o valor da dívida equivale ao valor 

dos bens penhorados e avaliados em folhas n. 305/306 e 349, defiro o 

pedido formulado pela exequente em folha n. 351/352, e adjudico em seu 

favor os bens penhorados, pelo valor da avaliação.

 Proceda-se a remoção dos bens penhorados e lavre-se o Auto de 

Adjudicação.

Por fim, postergo a análise dos demais pedidos e DETERMINO a intimação 

da parte exequente para apresentar planilha atualizada da dívida com o 

abatimento dos valores já penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22720 Nr: 341-77.2010.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO, JÚNIO 

FARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO DA SILVA 

BARREITO - OAB:8684, MARICLEI EDUARDO CINTRA - OAB:MT 10139

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15(QUINZE) DIAS

AUTOS N.º 341-77.2010.811.0039 CÓDIOGO 22720

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO e JÚNIO FARIA 

DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Júnio Faria da Silva, Cpf: 01164240102, Rg: 

1.721.509-9 SSP MT Filiação: Márcio Faria da Silva e de Rosana Lina da 

Silva, data de nascimento: 29/10/1984, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), mascate, Endereço: bem como Réu(s): Leandro 

dos Santos Fortunato, Cpf: 00893586196, Rg: 1.735.303-3 SSP MT 

Filiação: Joel Fortunato e de Cristina dos Santos Fortunato, data de 

nascimento: 17/07/1983, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

autônomo, Endereço: AMBOS ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/04/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réu acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: S E N T E N Ç A VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

ofereceu denúncia contra LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO e JUNIO 

FARIA DA SILVA, todos qualificados na inicial, como incursos nas penas 

do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c art. 

14, inciso II, c/c art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 288, parágrafo único, 

todos do Código Penal, c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/90, em concurso 

material (art. 69, caput, do Código Penal). Narra à denúncia que no dia 19 

de fevereiro de 2010, por volta das 11h, na estrada que dá acesso ao 

Distrito de Santa Fé, zona rural desta cidade e comarca de São José dos 

Quatro Marcos, os denunciados, com consciência, vontade, unidade de 

desígnios e cooperação de condutas, utilizando-se de arma de fogo, de 

modo a dificultar a defesa do ofendido e por motivo torpe, desferiram 

vários disparos contra RODRIGO DOS SANTOS, causando-lhe as lesões 

descritas na declaração de óbito de fl. 146, que foram à causa de sua 

morte. Segundo a peça acusatória, no mesmo dia, hora e local, os 

denunciados, com consciência, vontade, unidade de desígnios e 

cooperação de condutas, utilizando-se da mesma arma de fogo, de modo 

a dificultar a defesa da ofendida e para assegurar a impunidade do 

primeiro homicídio, efetuaram dois disparos contra a vítima MIRIAN 

SOARES POLICARPO DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no 

laudo de fls. 147/150, iniciando a execução do crime de homicídio, que não 

se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, uma 

vez que a vítima sobreviveu aos disparos porque se fingiu de morta. 

Consta ainda na denúncia, que no mesmo dia, hora e local, os 

denunciados, com consciência, vontade, unidade de desígnios e 

cooperação de condutas, subtraíram para si coisa alheia móvel, 

consistente na motocicleta Yamaha Lander XTZ 250, cor preta, ano 2009, 

placa KAQ 8041, da vítima RODRIGO DOS SANTOS. Por fim, a exordial de 

acusação relata que os acusados, com consciência e vontade, 

associaram-se em quadrilha armada para o fim de cometer crimes (fls. 

09/15). Após regular instrução criminal, em juízo de admissibilidade da 

culpa decidiu-se pela pronúncia dos réus, nos termos da denúncia (fls. 

767/774). Em decorrência, hoje foram submetidos a julgamento popular. 
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Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a primeira série 

de quesitos em relação ao réu LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO e ao 

crime de homicídio qualificado consumado, reconheceu a materialidade e a 

autoria delitiva; Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o 

réu; Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime 

foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima; 

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi 

cometido por motivo torpe; Considerando que o Conselho de Sentença, ao 

apreciar a segunda série de quesitos em relação ao réu LEANDRO DOS 

SANTOS FORTUNATO e ao crime de homicídio qualificado tentado, 

reconheceu a materialidade e a autoria delitiva; Considerando que o 

Conselho de Sentença não absolveu o réu; Considerando que o Conselho 

de Sentença reconheceu que o crime foi cometido mediante recurso que 

dificultou a defesa da vitima; Considerando que o Conselho de Sentença 

reconheceu que o crime foi para assegurar a impunidade do primeiro 

homicídio; Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a 

terceira série de quesitos em relação ao réu LEANDRO DOS SANTOS 

FORTUNATO e ao crime de furto qualificado, reconheceu a materialidade e 

a autoria delitiva; Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu 

o réu; Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime 

foi cometido mediante cooperação de condutas; Considerando que o 

Conselho de Sentença, ao apreciar a primeira série de quesitos em 

relação ao réu JUNIO FARIA DA SILVA e ao crime de homicídio qualificado 

consumado, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva; Considerando 

que o Conselho de Sentença não absolveu o réu; Considerando que o 

Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido mediante 

recurso que dificultou a defesa da vitima; Considerando que o Conselho 

de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe; 

Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a segunda série 

de quesitos em relação ao réu JUNIO FARIA DA SILVA e ao crime de 

homicídio qualificado tentado, reconheceu a materialidade e a autoria 

delitiva; Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o réu; 

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi 

cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima; Considerando 

que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi para assegurar a 

impunidade do primeiro homicídio; Considerando que o Conselho de 

Sentença, ao apreciar a terceira série de quesitos em relação ao réu 

JUNIO FARIA DA SILVA e ao crime de furto qualificado, reconheceu a 

materialidade e a autoria delitiva; Considerando que o Conselho de 

Sentença não absolveu o réu; Considerando que o Conselho de Sentença 

reconheceu que o crime foi cometido mediante cooperação de condutas; 

Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença hei por bem 

CONDENAR os réus LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO, brasileiro, 

solteiro, portador do RG nº 1735303-3-SSP/MT, natural de Cáceres-MT, 

nascido em 15/07/1983, filho de Joel Fortunato e Cristina dos Santos 

Fortunato, JUNIO DA SILVA FARIA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 

1721509-9-SSP/MT, natural de Cáceres-MT, nascido em 29/10/1984, filho 

de Marcio Faria da Silva e Rosana Lina da Silva, como incursos nas penas 

do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c art. 

14, inciso II, c/c art. 155, § 4º, inciso IV, todos do Código Penal, c/c art. 8º, 

da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal). 

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a 

analisar os elementos individualizares da pena, bem como a fixá-la, nos 

seguintes termos: RÉU LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO. 1º CRIME. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. Embora o Conselho de Sentença 

tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido 

por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) na 

esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, há de 

ser reconhecida apenas uma qualificadora, servindo a outra como 

circunstâncias agravante. Nesse sentido: (STJ, Resp 730085/DF, Resp 

2005/0025988-5, Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, 23/08/2005, DJ 19.09.2005, p. 

375). Em análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, 

infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; apesar de 

constar registro de outros processos em seu nome, em razão do 

impeditivo constante da Sumula 444 do STJ, deixo de valorá-lo em 

desfavor do réu; não há dados concretos para se auferir a sua 

personalidade ou a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, em 

que pese a meu ver serem desfavoráveis, esta Magistrada deixa de 

considerá-lo neste momento da dosimetria penal, tem em vista que o 

motivo está sendo utilizado como a qualificadora do crime em questão; as 

circunstâncias e as consequências são as normais previstas para o tipo 

penal, e, por fim, verifico que não há como considerar que o 

comportamento do ofendido contribuiu para o crime. Diante destas 

circunstâncias, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão. Na 

segunda fase da dosimetria incide a agravante disposta no artigo 61, 

inciso II, alínea “a”, pois o crime foi praticado por motivo torpe. Não 

vislumbro a presença de circunstância atenuante, razão pela qual fixo a 

pena intermediária em 14 (catorze) anos de reclusão. Não foram 

reconhecidas pelos jurados causas de aumento ou diminuição que 

possam incidir na terceira fase de dosimetria da pena. Sendo assim, fixo a 

pena definitiva do acusado, pela prática de homicídio qualificado, em 14 

(catorze) anos de reclusão. 2º CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO 

TENTADO. Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de 

mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e mediante 

recurso que dificultou a defesa da vítima) na esteira do entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, há de ser reconhecida apenas 

uma qualificadora, servindo a outra como circunstâncias agravante. 

Nesse sentido: (STJ, Resp 730085/DF, Resp 2005/0025988-5, Min. Gilson 

Dipp, 5ª Turma, 23/08/2005, DJ 19.09.2005, p. 375). Em análise das 

circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com 

culpabilidade normal à espécie; apesar de constar registro de outros 

processos em seu nome, em razão do impeditivo constante da Sumula 444 

do STJ, deixo de valorá-lo em desfavor do réu; não há dados concretos 

para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social; quanto aos 

motivos do crime, em que pese a meu ver serem desfavoráveis, esta 

Magistrada deixa de considerá-lo neste momento da dosimetria penal, tem 

em vista que o motivo está sendo utilizado como a qualificadora do crime 

em questão; as circunstâncias e as consequências são as normais 

previstas para o tipo penal, e, por fim, verifico que não há como 

considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime. 

Diante destas circunstâncias, fixo a pena base em 12 (doze) anos de 

reclusão. Na segunda fase da dosimetria incide a agravante disposta no 

artigo 61, inciso II, alínea “b”, pois o crime foi praticado para assegurar a 

impunidade de outro crime. Não vislumbro a presença de circunstância 

atenuante, razão pela qual fixo a pena intermediária em 14 (catorze) anos 

de reclusão. Não foram reconhecidas pelos jurados causas de aumento 

ou diminuição que possam incidir na terceira fase de dosimetria da pena. 

Sendo assim, fixo a pena definitiva do acusado, pela prática de homicídio 

qualificado, em 14 (catorze) anos de reclusão. Uma vez reconhecida pelo 

Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena da tentativa, 

prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um 

terço), encontrando, assim, a PENA DEFINITIVA DE 10 (DEZ) ANOS E 

06(SEIS) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras 

causas que possam interferir no cálculo da pena. 3º CRIME. FURTO 

QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Em análise das 

circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com 

culpabilidade normal à espécie; apesar de constar registro de outros 

processos em seu nome, em razão do impeditivo constante da Sumula 444 

do STJ, deixo de valorá-lo em desfavor do réu; não há dados concretos 

para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social; quanto aos 

motivos do crime, em que pese a meu ver serem desfavoráveis, esta 

Magistrada deixa de considerá-lo neste momento da dosimetria penal, tem 

em vista que o motivo está sendo utilizado como a qualificadora do crime 

em questão; as circunstâncias e as consequências são as normais 

previstas para o tipo penal, e, por fim, verifico que não há como 

considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime. 

Diante destas circunstâncias, fixo a pena base em 02 (dois) anos de 

reclusão. Não vislumbro a existência de circunstância agravante ou 

atenuante, nem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual TORNO 

A PENA DEFINITIVA em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA.Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, 

aplicando-se o sistema do cúmulo material, FIXO A PENA TOTAL DO RÉU 

LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO EM 26 (VINTE E SEIS) ANOS E 06 

(SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. RÉU JUNIO DA 

SILVA FARIA. 1º CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. Embora 

o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma 

qualificadora (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que 

dificultou a defesa da vítima) na esteira do entendimento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, há de ser reconhecida apenas uma 

qualificadora, servindo a outra como circunstâncias agravante. Nesse 

sentido: (STJ, Resp 730085/DF, Resp 2005/0025988-5, Min. Gilson Dipp, 5ª 

Turma, 23/08/2005, DJ 19.09.2005, p. 375). Em análise das circunstâncias 

judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade 

normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais em seu 
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desfavor; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou 

a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, em que pese a meu 

ver serem desfavoráveis, esta Magistrada deixa de considerá-lo neste 

momento da dosimetria penal, tem em vista que o motivo está sendo 

utilizado como a qualificadora do crime em questão; as circunstâncias e as 

consequências são as normais previstas para o tipo penal, e, por fim, 

verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido 

contribuiu para o crime. Diante destas circunstâncias, fixo a pena base em 

12 (doze) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria incide a 

agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “a”, pois o crime foi 

praticado por motivo torpe. Não vislumbro a presença de circunstância 

atenuante, razão pela qual fixo a pena intermediária em 14 (catorze) anos 

de reclusão. Não foram reconhecidas pelos jurados causas de aumento 

ou diminuição que possam incidir na terceira fase de dosimetria da pena. 

Sendo assim, FIXO A PENA DEFINITIVA DO ACUSADO, PELA PRÁTICA DE 

HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO. 2º 

CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Embora o Conselho de 

Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime 

cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da 

vítima) na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, há de ser reconhecida apenas uma qualificadora, servindo a outra 

como circunstâncias agravante. Nesse sentido: (STJ, Resp 730085/DF, 

Resp 2005/0025988-5, Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, 23/08/2005, DJ 

19.09.2005, p. 375). Em análise das circunstâncias judiciais insertas no 

art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o 

réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor; não há dados 

concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social; 

quanto aos motivos do crime, em que pese a meu ver serem 

desfavoráveis, esta Magistrada deixa de considerá-lo neste momento da 

dosimetria penal, tem em vista que o motivo está sendo utilizado como a 

qualificadora do crime em questão; as circunstâncias e as consequências 

são as normais previstas para o tipo penal, e, por fim, verifico que não há 

como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o 

crime. Diante destas circunstâncias, fixo a pena base em 12 (doze) anos 

de reclusão. Na segunda fase da dosimetria incide a agravante disposta 

no artigo 61, inciso II, alínea “b”, pois o crime foi praticado para assegurar 

a impunidade de outro crime. Não vislumbro a presença de circunstância 

atenuante, razão pela qual fixo a pena intermediária em 14 (catorze) anos 

de reclusão. Não foram reconhecidas pelos jurados causas de aumento 

ou diminuição que possam incidir na terceira fase de dosimetria da pena. 

Sendo assim, fixo a pena definitiva do acusado, pela prática de homicídio 

qualificado, em 14 (catorze) anos de reclusão. Uma vez reconhecida pelo 

Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena da tentativa, 

prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um 

terço), encontrando, assim, a PENA DEFINITIVA DE 10 (DEZ) ANOS E 

06(SEIS) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras 

causas que possam interferir no cálculo da pena. 3º CRIME. FURTO 

QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Em análise das 

circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com 

culpabilidade normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais 

em seu desfavor; não há dados concretos para se auferir a sua 

personalidade ou a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, em 

que pese a meu ver serem desfavoráveis, esta Magistrada deixa de 

considerá-lo neste momento da dosimetria penal, tem em vista que o 

motivo está sendo utilizado como a qualificadora do crime em questão; as 

circunstâncias e as consequências são as normais previstas para o tipo 

penal, e, por fim, verifico que não há como considerar que o 

comportamento do ofendido contribuiu para o crime. Diante destas 

circunstâncias, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão. Não 

vislumbro a existência de circunstância agravante ou atenuante, nem 

causas de aumento ou diminuição, razão pela qual TORNO A PENA 

DEFINITIVA em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando-se o 

sistema do cúmulo material, FIXO A PENA TOTAL DO RÉU JUNIO DA SILVA 

FARIA EM 26 (VINTE E SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 

10 (DEZ) DIAS-MULTA. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Nos 

moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o 

artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, fixo aos réus LEANDRO DOS SANTOS 

FORTUNATO e JUNIO FARIA DA SILVA o regime inicialmente fechado para 

o cumprimento das suas penas. Em que pese o fato de que os réus 

permaneceram em liberdade durante a instrução processual, 

considerando o quantum da pena aplicada, bem como a soberania do 

veredicto do Júri Popular, de forma que, mesmo em eventual interposição 

de recurso pela Douta Defesa, tal circunstância não terá o condão de 

influir no mérito da decisão prolatada pelos jurados, entendo que, nesta 

hipótese, a execução imediata da pena pelos condenados, se mostra 

como medida mais adequada. Sendo assim, NEGO-LHES O DIREITO DE 

APELAREM EM LIBERDADE, e, por consequência, DETERMINO a imediata 

expedição de mandado de prisão em desfavor dos réus LEANDRO DOS 

SANTOS FORTUNATO e JUNIO FARIA DA SILVA. Por conseguinte deixo 

de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, combinados com 

a vedação do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Deixo de aplicar ainda a 

suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, inciso I, do 

Código Penal. DELIBERAÇÃO FINAL Condena os acusados ao pagamento 

das custas processuais. Em havendo recurso, expeçam-se as guias de 

recolhimento provisórias e encaminhe-se ao Juízo da Execução Penal. 

Com o trânsito em julgado:- lancem-se os nomes dos réus no rol dos 

culpados; - oficie-se ao Juízo de seus domicílios eleitorais para os fins 

previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, 

em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Corregedoria Geral 

Eleitoral/MT; - comuniquem-se os órgãos de registro; - comunique-se o 

Juízo da Execução Penal (apenas se expedida guia provisória), ou, do 

contrário, expeçam-se as guias definitivas e encaminhe-se ao Juízo da 

execução; Publicada no Salão do Tribunal do Júri da Comarca de São José 

dos Quatro Marcos-MT, aos 21 de fevereiro de 2018, às 20H00MIN, saindo 

às partes intimadas para os efeitos recursais. Registre-se. Cumpra-se. 

Lilian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito - Presidente do Tribunal do Júri

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 19 de abril de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79339 Nr: 1982-56.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Denunciado(a): Robson da Silva Ferreira, Rg: 

2.141.353-3 SSP MT Filiação: Hermínio Ferreira Paraiso e Selma Maria da 

Silva Ferreira, data de nascimento: 12/12/1987, brasileiro(a), natural de 

Mirassol d´oeste-MT, convivente, serviços gerais, Endereço: Rua Alan 

Kardec, 960, Bairro: Jardim Popular, Cidade: São José dos Quatro 

Marcos-MT

Resumo da Incial:O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DOMATO GROSSO, 

por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra

ROBSON DA SILVA FERREIRA, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural 

de Mirassol D’Oeste/MT, portador do RG nº 2141353-3 SSP/MT e inscrito 

no CPF de nº não identificado, filho de Hermínio Ferreira Paraíso e Selma 

Maria da Silva Ferreira, nascido em 12/12/1987, residente em local incerto 

e não sabido. Pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos inclusos 

autos de inquérito policial que no dia 14 de janeiro de 2017, por volta de 

21h00min, na Praça Pública, Centro, nesta Cidade e Comarca de São José 

dos Quatro Marcos, ROBSON DA SILVA FERREIRA, com consciência e 

vontade, desacatou funcionários públicos – policiais militares Pereira e 

Alejevano, no exercício da função ou em razão Fazem esclarecer as 

investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima 

indicadas, os agentes da Lei receberam informação via 190, de que teria 

um suspeito bastante embriagado e incomodando as pessoas na Praça 

Matriz e, de imediato, se deslocaram até o local, oportunidade em que 

realizaram a abordagem do acusado e este começou a desacatá-los, 

proferindo palavras de baixo calão contra os policiais, como: “LADRÕES, 

NÃO SÃO DE NADA, SEM VERGONHAS”. Diante do exposto, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROBSON DA SILVA 

FERREIRA como incurso nas disposições do artigo 331, caput, do Código, 

razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e 
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autuada, citando-a para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) 

e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e 

seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado. 

Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas arroladas a seguir para 

oportuna oitiva, sob as penas da lei.

Decisão/Despacho:AUTOS Nº 1982-56.2017.811.0039

CÓDIGO 79339

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 ROBSON DA SILVA FERREIRA, na forma em que 

foi proposta.

Conforme noticia a certidão de fls. 29, o denunciado não foi encontrado, 

estando atualmente em lugar incerto e não sabido. Logo, tendo em vista a 

impossibilidade da citação ou intimação pessoal de ROBSON DA SILVA 

FERREIRA, e da vedação legal de intimação ou citação por edital em sede 

de Juizado Especial, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei n.° 

9.099/95, determino que se remetam os autos à Justiça Comum.

Adotada a medida supra, com a redistribuição do feito e demais baixas e 

anotações necessárias, já no Juízo Comum, cite-se o denunciado 

ROBSON DA SILVA FERREIRA, VIA EDITAL para responder à acusação, 

por escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, 

incluído pela Lei 11.719/08.

Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não apresentação 

de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do 

Código de Processo Penal.

Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código de Processo 

Penal e verificadas pelo Senhor Gestor a situação acima descrita, à 

míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O 

CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, pelo prazo de 04 (quatro) anos, nos 

termos da súmula 415 do STJ, devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-61.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ANANIAS GARIBALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEJANDRO MONTEIRO SAUCEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010291-61.2016.8.11.0039; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA PAULA ANANIAS GARIBALDI Parte Ré: REQUERIDO: 

ALEJANDRO MONTEIRO SAUCEDO Vistos. Cumpra-se integralmente o 

comando judicial em ID nº. 10075988, intimando as partes para que se 

manifestem. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de 

abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99103 Nr: 1247-03.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos para apresentar Impugnação à Contestação, no 

prazo legal, se assim desejar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109935 Nr: 2036-65.2018.811.0078

 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: AMDC, JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Expeça-se o 

Termo de Guarda definitiva dos menores em favor do genitor JAILSON 

SILVA DE SOUZA.Sem custas.Transitada em julgado, cumpridas as 

formal idades lega is ,  ARQUIVE-SE.Ciênc ia  ao Min is tér io 

Público.Publique-se.Intimem-se a Defensoria Pública.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109936 Nr: 2037-50.2018.811.0078

 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: EBDS, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487 inciso III do Código de Processo Civil/2015, e 

declaro EXTINTA A UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS 

AUTORES.Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Expeça-se o termo de Guarda da 

menor DAVI RODRIGUES MAGALHÃES em favor da genitora.Expeça-se 

Ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sapezal para as 

providências cabíveis e anotações de praxe, na escritura Pública 

Declaratória de União Estável constante do livro 021-D Fls. 085 e 

vs.INTIME-SE.Ciência ao MP.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98078 Nr: 757-78.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO JOSÉ WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICOT – COMERCIAL LTDA, NOBLE 

RESOURCES PTE LTD
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO COELHO DE 

ALBUQUERQUE NETO - OAB:24915

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, acerca da 

petição juntada em ref. 53, apresentando Impugnação à Contestação e 

respondendo à Reconvenção, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104542 Nr: 3919-81.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por JANICE PEREIRA 

RODRIGUES, representando sua filha menor CLAUDENICE PEREIRA 

RODRIGUES em face de CLAUDEIR FREITAS RODRIGUES, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Manifestação da exequente à ref. 13 requerendo a extinção do feito pelo 

cumprimento da obrigação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108778 Nr: 1234-67.2018.811.0078

 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: DNDS, TDFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo de Guarda alimentos e Visitas 

formulado por DENER NERY DOS SANTOS E THAIS DE FREITAS LIMA em 

favor do menor JOSÉ PEDRO FREITAS LIMA DOS SANTOS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, recebo a presente exordial por preencher os requisitos 

legais, bem como, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita aos autores 

com fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

Na hipótese, as partes de comum acordo requerem a homologação do 

acordo nos seguintes termos:

Que a guarda do menor JOSÉ PEDRO FREITAS LIMA DOS SANTOS ficará 

com o GENITOR.

 Acordaram ainda, que a genitora contribuirá mensalmente a título de 

pensão alimentícia com o percentual de 10,49% (dez vírgula quarenta e 

nove por cento) do salário mínimo vigente, correspondendo atualmente a 

R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), até o dia 10(dez) de cada mês a 

começar pelo mês de abril de 2018, bem como 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extraordinárias devidamente comprovadas mediante nota 

fiscal.

A pensão deverá ser depositada/transferida na conta bancária do Banco 

do Brasil Agência 3644-7, Conta Corrente 32.461-2 de titularidade do 

genitor do menor.

No tocante as visitas, serão exercidas pela genitora de forma livre, desde 

que, obviamente em horários condizentes com as condições da criança.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Expeça-se o Termo de Guarda definitiva do menor em favor do GENITOR.

Sem custas.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Intimem-se a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107615 Nr: 534-91.2018.811.0078

 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: RRDO, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487 inciso III do Código de Processo Civil/2015, e 

declaro EXTINTA A UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS 

AUTORES.Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Expeça-se o termo de Guarda da 

menor DAVI RODRIGUES MAGALHÃES em favor da genitora.Expeça-se 

Ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sapezal para as 

providências cabíveis e anotações de praxe, na escritura Pública 

Declaratória de União Estável constante do livro 018-D Fls. 002 e 

vs.INTIME-SE.Ciência ao MP.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107614 Nr: 533-09.2018.811.0078

 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: SM, EBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Expeça-se o 

Termo de Guarda definitiva do menor em favor da tia materna ELIANE 

BATISTA MOTA.Sem custas.Transitada em julgado, cumpridas as 

formal idades lega is ,  ARQUIVE-SE.Ciênc ia  ao Min is tér io 

Público.Publique-se.Intimem-se a Defensoria Pública.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107714 Nr: 593-79.2018.811.0078

 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
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 PARTE AUTORA: PRGP, JDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Expeça-se o 

termo de guarda do menor em favor da GENITORA.Sem custas.Transitada 

em julgado, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se.Intimem-se as partes.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107764 Nr: 612-85.2018.811.0078

 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: BVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, passo neste momento a analisar o pedido de concessão da 

Justiça Gratuita efetuado pelo autor.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao autor o direito de 

provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

 a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, bem como o os demais 

documentos necessários para o deslinde do feito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107764 Nr: 612-85.2018.811.0078

 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: BVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487 inciso III do Código de Processo Civil/2015, e 

declaro EXTINTA A UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS 

AUTORES.Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Expeça-se Ofício ao Cartório do 2º 

Ofício da Comarca de Sapezal para as providências cabíveis e anotações 

de praxe, na escritura Pública Declaratória de União Estável constante do 

livro 016-D Fls. 063 e vs.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.: 79319 Nr: 2559-19.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARÃES, 

DIEFERSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

ABSOLVER o réu DIEFERSON PEREIRA DE SOUZA, com fundamento no 

art. 386, VII, do CPP e CONDENAR o réu THIAGO FARIAS DE ALMEIDA 

GUIMARÃES como incursos nas penas do art. 157, caput, do Código 

Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107345 Nr: 376-36.2018.811.0078

 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: RUBENS ANTONIO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E 

INDUSTRIA LTDA, VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015, 

consoante documentação colacionada aos autos.

Recebo a presente inicial por preencher os requisitos legais previstos no 

artigo 319 e 320 do CPC.

Designe-se audiência de conciliação consoante pauta do Conciliador, a 

realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, observando-se o 

disposto no art. 334 do CPC.

 Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer a audiência designada. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial.

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98493 Nr: 952-63.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos verifico a necessidade de realização 

de Estudo Psicossocial para melhor análise do feito.

INTIME-SE a equipe multidisciplinar do juízo para que realize estudo 

psicossocial na residência do genitor no prazo de 15(quinze) dias, a fim 

de subsidiar futura decisão deste Juízo no tocante a visitação pleiteada.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

INTIME-SE as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108571 Nr: 1115-09.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGC PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, 

SÉRGIO GONÇALVES DA COSTA, VALDINEY GOMES PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e com fulcro na fundamentação jurídica alhures, INDEFIRO 

a LIMINAR pleiteada pelo Ministério Público Estadual.Determino a 

notificação dos requeridos, para oferecer manifestação por escrito na 

forma do art. 17, § 7º da Lei. 8.429/92, no prazo de 15 (quinze) dias, que 

poderá ser instruída com documentos e justificações.Após a 

apresentação das manifestações, encaminhem-se os autos com vistas ao 

ilustre representante do Ministério Público.Intime-se o MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL, na pessoa do Prefeito Municipal, a fim de que, dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a presente ação e pratique, 

querendo, os atos que lhes são facultados pela lei, notadamente o de 

habilitação como litisconsorte ativo.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23446 Nr: 194-07.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:SP/248.505, José Martins - OAB:SP/84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte EXEQUENTE, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de Penhora. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o exequente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Complemento de Diligência", preencher os dados do processo e 

emitir a guia no valor de R$ 435,00, nos termos da certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 29.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23415 Nr: 180-23.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  R e l a t ó r i o  d e  I n v e s t i g a ç õ e s - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP, DHdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DERLEY HENRIQUE DA SILVA SANTOS, 

Cpf: 06140537142, Rg: 2562393-1, Filiação: Claudenice Alves Pereira e 

Jocelino Pereira dos Santos, data de nascimento: 01/01/1998, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PARA QUE O INFRATOR, DERLEY HENRIQUE DA SILVA 

SANTOS, APRESENTE CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10(dez) DIAS

Resumo da Inicial: ATO INFRACIONAL ART. 155

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando a certidão de fls. 60, 

DETERMINO a expedição de intimação via edital do infrator Derley e a 

expedição de intimação para a cadeia de Porto dos Gaúchos em relação 

ao infrator Anderson.Após transcorrido o prazo do edital e para 

apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos para o E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 18 de abril de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51910 Nr: 492-20.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - 

COOCENTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Processo nº. 492-20.2016.811.0108

Código nº. 51910

Vistos etc.

Inicialmente, verifico 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.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial e sua emenda.

Além disso, preenchidos os requisitos do art. 700 do NCPC, a ação 

monitória é pertinente.

Expeça-se o mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento 

de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa 

(CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso o réu o 

cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas processuais (CPC 

art. 701, § 1º).
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Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos (art. 

702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, do NCPC).

Apresentando o requerido, embargos à ação monitória, no prazo legal, 

certifique-se e intime-se o autor para responder os embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Tapurah/MT, 26 de setembro de 2016.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19442 Nr: 486-28.2007.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Propicio Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...) .Assim sendo, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a PEDRO 

PROPÍCIO ALVES, se por outro motivo não estiver preso, mediante a 

aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319, do 

CPP:a) Comparecer mensalmente ao Juízo da Comarca onde reside, para 

informar e justificar suas atividades.b) Comparecer em juízo, sempre que 

intimado, a todos os atos processuais;c) Não mudar de sua residência 

sem prévia permissão do Juízo;d) Não se ausentar de seu domicílio por 

mais de 15 (quinze) dias, sem comunicar em Juízo o local onde poderá ser 

encontrado.e) Proibição de frequentar bares, festas e congêneres, 

enquanto durar o processo.f) Recolher-se em sua residência das 20horas 

de um dia às 06horas do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente 

estudando ou trabalhando neste período.Intime-se o indiciado do teor 

desta decisão, devendo ser advertido de que o descumprimento de 

qualquer das medidas cautelares determinadas ensejará a sua imediata 

prisão preventiva, independentemente de prévia comunicação do juízo. 

Ciência ao Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como mandado/alvará/ofício.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 

16 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.: 61971 Nr: 420-62.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO DE LIMA 

BARROS - OAB:PR/25.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O

 Considerando o teor da petição retro, impulsiono os autos para promover 

a intimação da parte autora, por seu procurador, para informar que o 

alvará de levantamento de valores foi liberado eletronicamente em data de 

24.04.2018, conforme extrato anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49728 Nr: 1446-03.2015.811.0108

 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 - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, Isabel Jung - OAB:MT 17220

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o recurso de apelação do requerido é 

tempestivo, razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte requerida, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se em contrarrazões de recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59798 Nr: 2214-55.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B, Heber Pereira Bastos - 

OAB:MT 13.698

 Vistos. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Amarildo Rui 

Dias e Alex Dias de Oliveira conforme requerido pelo Ministério Público. 

Considerando que os advogados do réu, Carlos Humberto de Oliveira 

Junior e Heber Pereira Bastos, não foram intimados para este ato 

redesigno a audiência para o dia 10/05/2018 as 13h00min. Cadastre-se os 

advogados do réu no Sistema Apolo intimando-os para juntar aos autos 

procuração, bem como para comparecer a Audiência designada. 

Requisite-se o preso. Saem os Presentes intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49638 Nr: 1392-37.2015.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednamar Alves Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Jose Pestana - 

OAB:, Isandir Oliveira de Rezende - OAB:, Valdomiro de Moraes 

Siqueira - OAB:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61521 Nr: 153-90.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR CATTAPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Mesquita - 

OAB:MT/23926, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:MT 14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Cordebella - 

OAB:21969-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto–Lei nº 911/69, 

proposta por Banco Volvo S.A, em desfavor de Itacir Cattapan, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 131/132, a parte requerente juntou o acordo entabulado entre as 

partes, bem como pugnou pela extinção do processo.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, Homologo por 

sentença, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de fls. 

131/132.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

De outra banda, DETERMINO a expedição do competente Alvará Judicial 

conforme pleiteado pelo requerente, para que efetue o levantamento do 
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valor depositado, conforme comprovado nos autos.

Promova a Senhora Gestora os atos necessários para a liberação.

 Ademais, indefiro o pedido de baixa do bloqueio judicial no sistema 

RENAJUD, bem como das restrições no CPF/MF da requerida, uma vez que 

não foi procedido nenhum bloqueio/ordem por este Juízo.

Custas e honorários, conforme acordado entre as partes.

 Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se.

 Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, CPC.

Publique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Tapurah/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17070 Nr: 253-65.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ DEZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144.880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Processo n°: 1253-65.2006.811.0108 (Código 17070)

Requerente: Banco Cnh Capital s/a

Requerido: Dirceu Luiz Dezem

VISTOS.

Verifica-se que o executado não foi intimado da penhora realizada a fl. 

218/220, portanto intime-se para que para manifestação quanto a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso não haja manifestação no prazo determinado expeça-se o 

competente alvará em favor do exequente atentando-se para os dados 

bancários dos autos.

Por fim, intime-se o exequente para dar prosseguimento ou não ao feito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 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.: 24442 Nr: 717-50.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 717-50.2010.811.0108 (Código 24442)

Requerente: Melita Royer

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Melita Royer em face 

de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, CPC.

 Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Determino a expedição de alvará judicial para liberação dos valores em 

favor dos exequentes, devendo ser transferido para a conta bancária a 

ser informada nos autos.

 Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 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.: 24303 Nr: 577-16.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BONFIM RODRIGUES, EDUARDO ASSUNÇÃO DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 577-16.2010.811.0108 (Código 24303)

Requerente: Eduardo Assunção Botelho

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Eduardo Assunção 

Botelho em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, CPC.

 Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Determino a expedição de alvará judicial para liberação dos valores em 

favor dos exequentes, devendo ser transferido para a conta bancária a 

ser informada nos autos.

 Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 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.: 17746 Nr: 925-73.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Lino de Oliveria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 925-73.2006.811.0108 (Código 17746)

Requerente: Sebastiana Lino de Oliveira

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Sebastiana Lino de 

Oliveria em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 794, inciso I.

 Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso Ii do 

Código de Processo Civil.

Determino a expedição de alvará judicial para liberação dos valores em 

favor dos exequentes, devendo ser transferido para a conta bancária a 

ser informada nos autos.

 Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 de abril de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo
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 Cod. Proc.: 49061 Nr: 1086-68.2015.811.0108

 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: ARI ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marzari - OAB:OAB/MT 

15.507, Danusa Serena Oneda - OAB:MT 13.124/B, Marcela Santana 

Miranda - OAB:MT0015861O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB 13.245-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46543 Nr: 2135-81.2014.811.0108

 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): Aline Cristina de Oliveira dos Santos, Nelso 

Luiz Marcon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias indicar bens passiveis de 

penhora, bem como em mesmo prazo apresentar cálculo atualizado dos 

valores devidos para expedição de mandado de intimação de penhora 

on-line, penhora e avaliação de bens.

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 018/2018-DF

 A Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito 

em Substituição Legal da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a solicitação oriunda do Departamento de Controle e 

Informação - DRH do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

CIA 0729605-13.2017.8 .11.0085, para proceder a retificação parcial da 

Portaria nº 043/2017-DF;

 RESOLVE:

 RETIFICAR em parte a Portaria nº 043/2017-DF datada de 14/12/2017 e 

disponibilizada por meio do DJE nº 10174 em 09/01/2018, para que leia-se 

"Gestor Geral" onde se lê "Gestor Geral Substituto";

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Terra Nova do Norte/MT, 26 de abril de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33151 Nr: 653-51.2006.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento Provisório 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): DIONISIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13842/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença nº 245/2006 (33151)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado(a): Dionisio de Lima

Vistos.

Considerando que a tentativa de penhora online restou frustrada (fls. 

120/122) e considerando que o juízo não está obrigado a ficar 

diligenciando indefinidamente junto aos sistemas em busca de bens da 

parte devedora, posto que é ônus da parte tal providência, antes de 

analisar o pedido de busca junto ao INFOJUD, determino que a parte autora 

comprove nos autos eventuais diligências negativas implementadas 

visando localizar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte/MT, 20 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56150 Nr: 797-10.2015.811.0085

 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: JOELSON FRANCISCO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do Transito em Julgado da sentença de fls. 77-79, 

bem como para querendo manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51972 Nr: 656-59.2013.811.0085

 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: UTINILDA PINHEIRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CIFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:OAB/MG 84.400, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG 76696

 Processo n° 656-59.2013.811.0085 (Código 51972)

Requerente: Utinilda Pinheiro de Paula

Requeridos: Banco Bmg S/A e Banco Cifra

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem as 

provas que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a 

sua necessidade.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 03 de abril de 2017.

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Substituto maria b54eze

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 17/2018-Diretoria

O Excelentíssimo Senhor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz em 

substituição tabelar da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

  RESOLVE:

  I- RETIFICAR a Portaria 15/2018-Diretoria, que designou o servidor 

JHONATAN CORREIA MOTTA, Técnico Judiciário, matricula 32774 para 

exercer a função de Gestor Geral desta Comarca, tão somente em sua 

numeração sequencial para constar onde se lê: Portaria 15/2018- 
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Diretoria, LEIA-SE: Portaria 16/2018-Diretoria.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de 

Cadastro e Informação e ao Departamento de Pagamento Pessoal.

 Vila Bela da Ssª Trindade/MT, 24 de abril de 2018.

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz em substituição tabelar

 

Vara Única

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 INTERDIÇÃO - PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito em 

Substituição Legal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, aos terceiros e eventuais interessados, que se processam por 

este juízo, os Autos de 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 n° 276-84.2018.811.0077– Código 63892, promovida por 

Luciana Luiza Borges de Souza em desfavor de CARMELIA MARIA DE 

JESUS, RG: MG- 17.541.799 PCEMG, CPF: 572.225.841-53, Filiação: José 

Lourenço Vieira e Cecilia Maria da Conceição, brasileira, casada, 

aposentada, Endereço: Sítio Miranda, Gleba Formosa, Cidade: Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, TORNANDO PÚBLICA a r. sentença prolatada às 

fls. 23/23 verso, a qual declara a INTERDIÇÃO de CARMELIA MARIA DE 

JESUS, acima qualificada, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.4º, III, do Código Civil, 

e, de acordo com o art. 1.775 do Código Civil.

SENTENÇA: "Dou a parte requerida por citada na presente oportunidade, 

onde lhe foi entregue cópia da inicial.Luciana Luiza Borges ajuizou AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO de Carmelia Maria de Jesus, ambos qualificados nos 

autos, alegando que o interditando não tem condições de reger sua 

própria vida, por possuir deficiência mental e física irreversível. No 

interrogatório compareceu o interditando e colhida a assinatura deste no 

termo. Ouvido o Ministério Público Estadual, este se manifestou pugnando 

pela procedência da demanda, nomeado a requerente como curadora do 

interditando. Relatei. Decido. Ratificadas as alegações da inicial pelo 

interrogatório, verifico que o requerido deve, realmente, ser interditado, 

pois, examinado, concluiu-se que é totalmente incapaz de gerir seus atos, 

impressão que se colheu em seu interrogatório judicial, de modo que é 

desprovido de capacidade de fato. O requerido necessita ser interditado. 

Ante o exposto, decreto a interdição da requerida Carmelia Maria de 

Jesus, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do art. 3º, II, do Código Civil, e, de acordo com 

o art. 1.775 do Código Civil, nomeio-lhe como Curadora a requerente 

Luciana Luiza Borges. Em obediência ao disposto no art. 9º, III, do Código 

Civil, cumpra-se o disposto no art. 755, §3º do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente Termo de Curatela. Arbitro a título de honorários 

advocatícios em favor do advogado dativo Mauro Paschoal Crema, o valor 

consistente em 6 URH’s que perfaz R$ 5.379,04, conforme item 11.1 da 

tabela de honorários da OAB/MT do ano de 2018, servindo o presente 

termo como certidão de honorários para fins de execução. 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, Monik Assad de Lima, 

Analista Judiciário, digitei.

 Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 27 de abril de 2018.

José Carlos de Souza Cândido

 Gestor Judiciário

Autorizado pelo Artigo 1.205/CNGC

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104912 Nr: 312-56.2015.811.0102

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARET MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º,§3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte ré, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,22 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de fls. Ref. 41. Esse valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de custas 

e R$ 143,82 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 correspondente às 

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, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113251 Nr: 22-70.2017.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR CIRINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AFONSO SOUSA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:6071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT

 Intimar o Advogado da parte autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

reintegração de posse, por meio de guia emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ, devendo proceder a juntada nos autos de 

cópia da guia e comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121596 Nr: 612-13.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LTEM, MVAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDL, TPNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar.Visando uma maior 

celeridade e economia de atos processuais, aditada a inicial, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador da Comarca de 

Vera/MT.Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). [...] CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104121 Nr: 1571-23.2014.811.0102
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANTHESCO CARVALHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 1571-23.2014.811.0102

Código n°: 104121

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada à ref. 31 e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data 05 DE JULHO DE 2018 ÀS 

16H45MIN.

INTIME-SE a parte acusada, e o seu defensor para comparecer à 

audiência mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

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.: 104209 Nr: 17-19.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVÃO SUPERMERCADOS LTDA-ME, ADENIR 

BEUMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Autos nº: 17-19.2015.811.0102

Código n°: 104209

Vistos etc.

Considerando a petição da parte requerendo o início da fase de 

cumprimento de sentença (ref. 38), INTIME-SE a parte devedora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o débito, acrescido de custas (artigo 

523, caput, CPC), se houver.

 Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera/MT, 24 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117681 Nr: 1887-31.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE TAVARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 1887-31.2017.811.0102

Código n°: 117681

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada à ref. 18 e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data 05 DE JULHO DE 2018 ÀS 

16H00MIN.

INTIME-SE a parte acusada, observando-se o endereço indicado à ref. 18, 

e o seu defensor para comparecer à audiência mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 23 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102498 Nr: 442-80.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 442-80.2014.811.0102

Código nº: 102498

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à fl. 108/109:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69905 Nr: 158-14.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBS REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158-14.2010.811.0102

Código n°: 69905

Vistos etc.

Valendo-me da faculdade conferida pelo artigo 485, § 7º do Código de 

Processo Civil, exerço o juízo negativo de retratação, e mantenho a 

respectiva sentença proferida às fls. 16/18, tal com lançada, por seus 

próprios fundamentos.

 Uma vez que não houve a citação da parte executada, desnecessária se 

faz a sua intimação para apresentar as contrarrazões, conforme 

entendimento da jurisprudência, pois não se encontra efetiva a relação 

processual “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no 

sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a citação do 

réu, desnecessária se torna a sua intimação para apresentar 

contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a relação 

processual. Precedentes – AgRg no REsp 1109508 MG 2008/0264360-0 – 
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T3 – Terceira Turma, publicado no DJE em 30/04/2010, Data do 

Julgamento: 20/04/2010. Relatora: Ministra Nancy Andrighi”.

Assim, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando as formalidades legais.

Às providências.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100642 Nr: 843-50.2012.811.0102

 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: GILDASIO GONZAGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 843-50.2012.811.0102

Código nº: 100642

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à fl. 138/139:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62880 Nr: 1381-75.2005.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PML, JP, MPDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1381-75.2005.811.0102

Código n. 62880

Vistos, etc.

I – DEFIRO o pedido à fl. 402. DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo 

prazo de 01(um) ano (artigo 921, inciso III, § 1° do CPC), após o qual terá 

início o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (artigo 921, § 2° do 

CPC), ressalvada ao credor a possibilidade de a qualquer tempo, antes da 

prescrição, indicar bens do devedor a fim de impulsionar o executivo.

II – Decorrido o lustro prescricional, REMETAM-SE conclusos.

III – AGUARDEM os autos no arquivo provisório, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses (art. 1.149/CNGC).

Vera/MT,27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101711 Nr: 936-76.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO VEDANA, VILMA TERESINHA 

BARRETA VEDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:OAB/MG 84.933, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES 

RODRIGUES - OAB:OAB/MG 110.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937/MT, IRINEU ROVEDA JÚNIOR - OAB:5688/MT-A

 Autos nº: 936-76.2013.811.0102

Código nº: 101711

 Vistos etc.

A parte autora pugnou pelo levantamento dos valores depositados nos 

autos, da seguinte forma: a) o montante de R$2.817,83 (10% do valor da 

causa) em favor dos patronos dos réus, a título de sucumbência; c) e o 

remanescente na conta dos autores.

Todavia, verifica-se que o valor apresentado pelos requeridos a título de 

sucumbência está equivocado, uma vez que os honorários de 

sucumbência deverão ser calculados sob o valor da causa atualizado, 

sendo que o valor apresentado pelo autor está sob o valor da causa 

inicial.

Assim, REMETAM-SE os autos a contadoria judicial para realização do 

cálculo dos honorários advocatício devidos, observando-se o valor 

atualizado do depósito realizado pela autora (fl. 145).

Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento para o pagamento dos 

honorários advocatícios, transferindo-se a quantia para a conta corrente 

indicada às fls. 179, de titularidade do causídico, e do remanescente na 

conta corrente indicada à fl. 178.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT,27 de abril de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66493 Nr: 487-31.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO MARTINS DE OLIVEIRA, LAERTE 

MEYER CAMILO, IVAN VENTURIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT

 Autos nº. 487-31.2007.811.0102

Código nº. 66493

Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado nos autos.

 Após, uma vez que o TJMT reformou a sentença proferida nestes autos, 

condenando o acusado Arcelino Martins de Oliveira ao cumprimento da 

pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em 

regime fechado, EXPEÇA-SE a guia de execução penal definitiva do 

acusado, observando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em face do acusado.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

Após tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71749 Nr: 852-46.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº: 852-46.2011.811.0102

Código nº: 71749

Vistos etc.

A parte autora manifestou à fl. 77, informando que ainda não expedido 

RPV para o pagamento do valor acordado à fl. 57.

Assim, ausente controvérsia sobre os valores acordados entre as partes, 

e tendo sido determinado expressamente na decisão que homologou o 

acordo no TRF da 1° Região que o RPV seria expedido pelo juízo de 

origem, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, § 

3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do CNJ e a 

Resolução 168/2011 do CJF, observando o valor acordado entre as partes 

(termo de acordo à fl. 57 – planilha à fl. 85-v).

Após tudo cumprido, conclusos.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64295 Nr: 1203-29.2005.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELES E TEIXEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZINHA DE FATIMA SIMILLI, LORECI DE 

FÁTIMA DESTEFANI TAUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:6972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CAETANO DE 

SOUZA - OAB:148594/SP, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, 

SHEILA RHEINHEIMER - OAB:7829

 Autos n.1203-28.2005.811.0102

Código n. 64295

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 620, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO, com 

as anotações e baixas de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68976 Nr: 364-62.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recusrsos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9.061-B

 Autos nº: 364-62.2009.811.0102Código nº: 68976Vistos, etc.À fl. 72/73, a 

parte exequente requereu a expedição de ofício a Receita Federal para a 

localização de bens em nome da parte executada.Convém ressaltar que a 

quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, sendo que, in casu, não 

vislumbro nos autos nenhuma comprovação de ter a parte exequente 

esgotado todos os meios disponíveis de localização de bens da parte 

devedora. [...].Diante disso, INDEFIRO o pedido de remessa de ofício à 

Delegacia da Receita Federal, bem como de busca pelo sistema 

INFOJUD.INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 30 

(trinta) dias, a existência de bens do devedor passíveis de penhora. 

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

art. 1.181 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 367-46.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ANTONIO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE BESOLD - 

OAB:MT/17545-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.367-46.2011.811.0102

Código n. 71262

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de prosseguimento do feito, conforme pleiteado à fl. 64, 

considerando que houve homologação do acordo celebrado entre as 

partes à fl. 61, sem efeito suspensivo, constituindo assim o acordo título 

executivo judicial.

Desse modo, INTIME-SE o exequente, pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária o trânsito em julgado da 

sentença à fl. 61.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68223 Nr: 1106-24.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS BELÉ LTDA., ARLEI BELÉ, 

SOLANGE MARIA PRIMOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1106-24.2008.811.0102

Código n. 68223

Vistos, etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fl. 83, uma vez que não esgotados os 

demais meios para satisfação do quantum debeatur.

Isso porque, foram localizados dois veículos em nome do executado ARLEI 

BELE (fl. 48), por sua vez, apenas foi expedido mandado de penhora e 

avaliação, quanto ao veículo Kia Sorento EX 2.5 CR3, placa KZD1369, a 

qual restou infrutífera, ante a não localização do bem no endereço 

indicado nos autos (fl.72).

Desse modo, a fim de que seja cumprido o mandado de penhora e 

avaliação bem, INTIME-SE a exequente para que informe o endereço onde 

encontra-se o veículo, bem como para que se manifeste quanto ao 

interesse na penhora do veículo Fiat/Uno P.UP. LX HD 1.6, placa JY4780.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66836 Nr: 808-66.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:MT 9564-A, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B/MT

 Autos n.808-66.2007.811.0102

Código n. 66836

Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido de fls. 308/309, de modo que SUSPENDO o presente 

feito, contudo pelo prazo de 06 (seis) meses, ou até que haja nova 

manifestação nos autos, se antes do prazo.

 II. Decorrido o prazo supramencionado, INTIME-SE à parte exequente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, III do CPC).

 III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera/MT,27 de janeiro de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101023 Nr: 272-45.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.272-45.2013.811.0102

Código n. 101023

Vistos, etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Em que pese o exequente tenha postulado às fls. 123, pelo prazo de 05 

(cinco) dias para juntada de certidões de inteiro teor dos imóveis 

localizados por meio de pesquisa junto ao imposto de renda do executado, 

verifico que este último foi citado por edital à fl. 72, deixando transcorrer o 

prazo sem manifestação nos autos (fl. 75).

Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72. II, do CPC. Nesse sentido:

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO 

DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO.

1. Ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador 

especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos da 

Súmula 196 do STJ. Entendimento ratificado por ocasião julgamento do 

REsp 1.110.548/PB, pela Corte Especial, mediante a sistemática prevista 

na Lei dos Recursos Repetitivos.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1459381 GO 

2014/0130420-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Orgão 

JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, Publicação DJe: 10/09/2014 Julgamento: 4 

de Setembro de 2014)

Ex positis, torno NULO todos os atos praticados após a citação do 

executado (fl.72).

Ainda, tendo em vista que dentre as funções institucionais da Defensoria 

Pública, segundo o artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, 

incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da 

curadoria especial nos casos previstos em lei, NOMEIO como curadora 

especial a Defensoria Pública local.

 Assim, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública local para as 

providências cabíveis, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64601 Nr: 166-30.2006.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORLEY RODRIGUES DE FREITAS, MOACIR 

LUIZ GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT

 Autos n.166-30.2006.811.0102

Código n. 64601

Vistos, etc.

Diante da certidão de transito em julgado de fl. 598, REMETAM-SE os autos 

AO ARQUIVO, com as anotações e baixas de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67988 Nr: 875-94.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIML, GCB, FJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.875-94.2008.811.0102

Código n. 67988

Vistos, etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Em que pese o autor tenha pugnado pela solicitação de informações dos 

dados referentes as transações imobiliárias, junto a Receita Federal (fl. 

75/76), verifico que os executados foram citados por edital à fl. 30, 

deixando transcorrer o prazo sem manifestação nos autos (fl. 34).

Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72. II, do CPC. Nesse sentido:

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO 

DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO.

1. Ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador 

especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos da 

Súmula 196 do STJ. Entendimento ratificado por ocasião julgamento do 

REsp 1.110.548/PB, pela Corte Especial, mediante a sistemática prevista 

na Lei dos Recursos Repetitivos.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1459381 GO 

2014/0130420-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Orgão 

JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, Publicação DJe: 10/09/2014 Julgamento: 4 

de Setembro de 2014)

Ex positis, torno NULO todos os atos praticados após a citação do 

executado (fl.40).

Ainda, tendo em vista que dentre as funções institucionais da Defensoria 

Pública, segundo o artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, 

incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da 

curadoria especial nos casos previstos em lei, NOMEIO como curadora 

especial a Defensoria Pública local.

 Assim, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública local para as 

providências cabíveis, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 22389 Nr: 8-14.2002.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recusrsos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR ANTÔNIO BELOTTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3920, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA -PROCURADOR 

FEDERAL - OAB:6296 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.8-14.2002.811.0102

Código n. 22389

Vistos, etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Em que pese o autor tenha pugnado pela restrição de veículos em nome 

do executado (fl. 109), verifico que o executado foi citado por edital à fl. 

35, deixando transcorrer o prazo sem manifestação nos autos (fl. 40).

Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72. II, do CPC. Nesse sentido:

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO 

DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 
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NÃO PROVIDO.

1. Ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador 

especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos da 

Súmula 196 do STJ. Entendimento ratificado por ocasião julgamento do 

REsp 1.110.548/PB, pela Corte Especial, mediante a sistemática prevista 

na Lei dos Recursos Repetitivos.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1459381 GO 

2014/0130420-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Orgão 

JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, Publicação DJe: 10/09/2014 Julgamento: 4 

de Setembro de 2014)

Ex positis, torno NULO todos os atos praticados após a citação do 

executado (fl.35).

Ainda, tendo em vista que dentre as funções institucionais da Defensoria 

Pública, segundo o artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, 

incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da 

curadoria especial nos casos previstos em lei, NOMEIO como curadora 

especial a Defensoria Pública local.

 Assim, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública local para as 

providências cabíveis, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101116 Nr: 365-08.2013.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Autos n. 365-08.2013.811.0102

Código n. 101116

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação pelo rito ordinário proposta por MARILENE 

RIBEIRO DE JESUS, em desfavor de JOAQUIM MARTINS DOS SANTOS, 

objetivando a guarda da irmã Vanessa Aparecida Ribeiro dos Santos.

Em audiência de conciliação, as partes acordaram quanto ao objeto da 

presente ação (fl. 77).

Instado, o Ministério Público manifestou-se à fl. 79, não se opondo a 

homologação do acordo realizado entre as partes.

Os direitos da menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA a 

presente ação, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença, o acordo de pág. 04/05 por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente da menor envolvida.

Sem custas a ressarcir, uma vez que a autora é beneficiaria da justiça 

gratuita.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 19 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101627 Nr: 856-15.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DE SOUZA, JULIANO DA 

SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 856-15.2013.811.0102

Código n°: 101627

Vistos etc.

1. DEFIRO a cota ministerial à fl. 172.

2. Designo o interrogatório do acusado para o dia 22 DE JUNHO DE 2018 

ÀS 15HS30MIN.

2. Expeça-se mandado de intimação no endereço informado na cota 

ministerial de fl. 172, constando a advertência de que o acusado deverá 

comparecer ao ato acompanhado de advogado, bem como as 

consequências do não comparecimento (artigo 367 do Código de 

Processo Penal).

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66684 Nr: 659-70.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBIO ZOZ, OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 659-70.2007.811.0102Código nº: 66684Vistos, etc.Trata-se de 

pedido realizado pela parte exequente para que seja expedido ofício a 

Delegacia da Receita Federal, para que forneçam as últimas declarações 

do imposto de renda em nome da parte exequente (fl. 167).Convém 

ressaltar que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, sendo que, in 

casu, não vislumbro nos autos nenhuma comprovação de ter a parte 

exequente esgotado todos os meios disponíveis de localização de bens da 

parte devedora[...]. Agravo improvido.Diante disso, INDEFIRO o pedido de 

remessa de ofício à Delegacia da Receita Federal, bem como de busca 

pelo sistema INFOJUD.INTIME-SE a parte exequente para que indique, no 

prazo de 20 (vinte) dias, a existência de bens do devedor passíveis de 

penhora. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

nos termos dos artigos 1.149 da CNGC/TJMT.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera/MT, 27 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69653 Nr: 1071-30.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOAVISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 1071-30.2009.811.0102

Código n°: 69653

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido do exequente, no que concerne a penhora online em 

nome da executada, uma vez que ainda não houve a citação nos autos.

INTIME-SE a parte exequente para que promova a citação nos autos, sob 

pena de extinção do processo.

 CUMPRA-SE.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65976 Nr: 1537-29.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recusrsos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ANTONIO BELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADORIA DO IBAMA-MT - OAB:MT-2.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1537-29.2006.811.0102

Código nº: 65976

Vistos etc.

A parte exequente requereu à fl. 67 a inclusão do espólio do executado, 

falecido, no polo passivo.

Inicialmente, uma vez que o executado foi citado por edital nos autos (fl. 

35/37 e 40), NOMEIO como curadora provisória do executado Eleni 

Aparecida Belotto.

INTIME-A para que, no prazo de 20 (vinte) dias, informe a existência de 

outros herdeiros em nome do executado, bem como se foi instaurado 

inventário judicial ou extrajudicial em nome do de cujus.

Ressalto ainda que a comprovação da existência de inventário também 

poderá ser medida adotada pela Fazenda Pública, sendo que, diante da 

inexistência de bens a inventaria, a consequência será a extinção da 

execução fiscal.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 9942 Nr: 18-63.1999.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAPAL INDÚSTRIA DE MADEIRAS 

PARANORTE LTDA, GILBERTO CARLOS VOLPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132/MT, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - 

PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 18-63. 1999.811.0102

Código n°: 9942

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido do exequente, no que concerne ao executado Gilberto 

Carlos Volpi, uma vez que ainda não houve a citação da parte executada 

nos autos.

Já no que concerne a executada IMAPAL INDÚSTRIA DE MADEIRAS 

PARANORTE LTDA, verifica-se que foi realizada a sua citação por edital, 

não tendo comparecido nos autos para se defender, bem como não tendo 

sido nomeado curador especial para a sua defesa.

Em que pese o tempo decorrido desde a citação do executado por edital, 

necessário se faz chamar o feito a ordem, para suprir a falha processual, 

uma vez que se comprovado prejuízo ao executado, poderão todos os 

atos ser anulados.

Assim, com a finalidade de evitar eventual futura nulidade a ser arguida, 

CHAMO o feito à ordem, para determinar a nomeação de curador especial, 

nos termos do artigo 72, inciso II do CPC.

Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, segundo o artigo 

4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria especial nos 

casos previstos em lei.

 Assim, nomeio como curadora especial a Defensoria Pública local. 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis, no prazo legal.

Intimem-se.

Vera/MT,27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71669 Nr: 772-82.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELUC CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, 

EMERSON VENTURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.772-82.2011.811.0102

Código n. 71669

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 255, considerando que até o presente momento 

não houve citação da parte executada no presente feito.

Desse modo, INTIME-SE derradeiramente o exequente, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova a citação do executado, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito (art. 485, III, §1º, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT,27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67220 Nr: 110-26.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RHS-M, HES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 110-26.2008.811.0102

Código nº: 67220

Vistos etc.

Defiro o pedido à fl. 100.

Com efeito, evidenciado que a parte exequente a sua representante legal 

estão residindo em Santarém/PA, é do Juízo dessa localidade a 

competência absoluta para o processo e julgamento da causa, na forma 

do art. 147, I, da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados (grifamos):

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA EM QUE 

PASSARAM A RESIDIR O MENOR E SUA GENITORA. PREVALÊNCIA DA 

REGRA ESPECÍFICA DE COMPETÊNCIA DO ART. 147, I E II, DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SOBRE A NORMA DO ART. 87 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRAMITAÇÃO DO FEITO NA COMARCA EM 

QUE RESIDEM OS RESPONSÁVEIS E A CRIANÇA. MANEIRA MAIS 

ADEQUADA DE ATENDER AOS INTERESSES DA INFÂNCIA E IMPRIMIR 

CELERIDADE AO FEITO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA PERPETUATIO 

JURISDICIONIS DIANTE DA SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 

INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

IRRELEVÂNCIA DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO. 

NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITANTE DA 

SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL/SC. CONFLITO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. "Em respeito à regra que dispõe que os 

interesses dos menores devem sobrepor-se a quaisquer outros nas 

ações em que se busca a regulamentação do direito de visita aos filhos, o 

juízo competente para conhecer da causa deve ser aquele no qual 

residem os infantes, por atender da melhor maneira seus interesses e 

facilitar a instrução do feito" (TJSC, Agravo de Instrumento n. , de Joinville, 

Relator: Des. Joel Dias Figueira Júnior, julgado em 11/01/2011). (TJ-SC - 

CC: 235827 SC 2011.023582-7, Relator: Denise Volpato, Data de 

Julgamento: 24/10/2011, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Conflito de Competência n. , de São Bento do Sul)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS DE 

MODIFICAÇÃO DE GUARDA E DE BUSCA E APREENSÃO DE FILHO 

MENOR. GUARDA JÁ EXERCIDA POR UM DOS GENITORES. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ART. 147, I). 

SÚMULA 383/STJ.

1. A competência para dirimir as questões referentes à guarda de menor 

é, em princípio, do Juízo do foro do domicílio de quem já a exerce 

legalmente, nos termos do que dispõe o art. 147, I, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente.

2. Nos termos do enunciado da Súmula 383/STJ, "A competência para 

processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 
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princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda".

3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE RECIFE 

- PE. (CC 126.175/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 11/12/2013, DJe 14/03/2014)

Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 

Comarca de Santarém/PA, para o qual determino a remessa dos presentes 

autos, com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1814 Nr: 17-83.1996.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTECNICA J. J. LTDA, ALCIDES JOSÉ 

FICAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Autos nº: 17-83. 1996.811.0102

Código nº: 1814

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos do tribunal, INTIME-SE a parte autora, por 

intermédio de seu advogado, para que dê prosseguimento ao feito. Prazo: 

30 (trinta) dias.

Não havendo manifestação, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para 

que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(485, inciso III § 1° do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100984 Nr: 230-93.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DE JESUS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:15.083/MT, JOSE ROBERTO GOES - OAB:20980/O

 Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para 

PRONUNCIAR o acusado Orlando de Jesus Sobrinho, já devidamente 

qualificados nos autos, dando-o como incurso na sanção do artigo 121, 

§2°, inciso II e IV c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal, para que 

seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o 

que faço com fundamento no artigo 413 do Código de Processo 

Penal.Preclusa a decisão da pronúncia, façam os autos conclusos, para 

fins do artigo 421 do diploma processual penal.No mais, diante da 

justificativa dos advogados às fls. 203, REVOGO a aplicação da multa, 

conforme decisão à fl. 196/197.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE. 

Publique-se, intime-se e cumpra-se.Vera/MT, 27 de abril de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70205 Nr: 458-73.2010.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODORICO FUGA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 458-73.2010.811.0102

Código n. 70205

Vistos etc.

Há a notícia nos autos da interposição de recurso de agravo de 

instrumento (fl. 330). Nada obstante os argumentos declinados pela parte, 

não vislumbro motivos para a retratação da decisão recorrida, motivo pelo 

qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

No mais, quanto ao pedido de levantamento da parcela incontroversa, é 

pacífico o entendimento dos tribunais superiores quanto à possibilidade de 

expedição de RPV dos valores incontroversos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - 

EMBARGOS A EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXPEDIÇÃO 

DE PRECATÓRIO RELATIVAMENTE À PARTE INCONTROVERSA DO 

MONTANTE DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E 

STF – RECURSO PROVIDO.

É possível a execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema 

de precatórios, desde que se trate de quantia incontestável, conforme 

tese orientada pelas cortes extraordinárias.

(Ap 10843/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017).

Assim, DEFIRO o pedido à fl. 329, para o levantamento da parcela 

incontroversa, reconhecida na decisão proferida às fls. 325/327.

Desta forma, considerando as determinações constantes do Provimento 

n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito incontroverso.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100537 Nr: 736-06.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UIRAPURU MADEIRAS DO MATO GROSSO 

LTDA., FABIANA SOARES, WALDEMAR QUINELLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jiancarlo Leobet - 

OAB:10718, Paulo Moreli - OAB:13052

 Autos n. 458-73.2010.811.0102

Código n. 70205

Vistos etc.

Há a notícia nos autos da interposição de recurso de agravo de 

instrumento (fl. 330). Nada obstante os argumentos declinados pela parte, 

não vislumbro motivos para a retratação da decisão recorrida, motivo pelo 

qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

No mais, quanto ao pedido de levantamento da parcela incontroversa, é 

pacífico o entendimento dos tribunais superiores quanto à possibilidade de 

expedição de RPV dos valores incontroversos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - 

EMBARGOS A EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXPEDIÇÃO 

DE PRECATÓRIO RELATIVAMENTE À PARTE INCONTROVERSA DO 

MONTANTE DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E 

STF – RECURSO PROVIDO.

É possível a execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema 

de precatórios, desde que se trate de quantia incontestável, conforme 

tese orientada pelas cortes extraordinárias.

(Ap 10843/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 
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21/06/2017).

Assim, DEFIRO o pedido à fl. 329, para o levantamento da parcela 

incontroversa, reconhecida na decisão proferida às fls. 325/327.

Desta forma, considerando as determinações constantes do Provimento 

n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito incontroverso.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70312 Nr: 565-20.2010.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRACI INEZ COMPAGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDADOS E CONFECÇÕES FIO DOURADO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 565-20.2010.811.0102

Código nº: 70312

Vistos etc.

A parte exequente requereu à fl. 127 o cumprimento de sentença.

Todavia, verifico que não veio acompanhada do pedido a memória 

discriminada do cálculo, muito embora tenha a parte exequente 

apresentado o valor que entende ser devido.

Assim, INTIME-SE o autor para cumprir o requisito do artigo 524, do CPC. 

Prazo: 10 dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71084 Nr: 190-82.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON BEUMER - 

OAB:12695/MT, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B, 

WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - OAB:10705 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Custas pagas. Condeno a parte 

autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Incabível, nos autos, o reexame necessário, a teor do artigo 496, inciso I, 

do CPC.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 

994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Vera/MT, 27 de abril de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66372 Nr: 366-03.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVC&CL, NVC, ACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2007/19

Código n.66372

Vistos, etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os sócios executados 

foram citados por edital (fl.40), deixando transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos (fl. 45).

Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72. II, do CPC. Nesse sentido:

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO 

DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO.

1. Ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador 

especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos da 

Súmula 196 do STJ. Entendimento ratificado por ocasião julgamento do 

REsp 1.110.548/PB, pela Corte Especial, mediante a sistemática prevista 

na Lei dos Recursos Repetitivos.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1459381 GO 

2014/0130420-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Orgão 

JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, Publicação DJe: 10/09/2014 Julgamento: 4 

de Setembro de 2014)

Ex positis, torno NULO todos os atos praticados após a citação dos 

executados (fl.45).

Ainda, tendo em vista que dentre as funções institucionais da Defensoria 

Pública, segundo o artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, 

incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da 

curadoria especial nos casos previstos em lei, NOMEIO como curadora 

especial a Defensoria Pública local.

 Assim, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública local para as 

providências cabíveis, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT,27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68628 Nr: 238-12.2009.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDITE MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER WATTHIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO 

- OAB:MT0014027

 Autos n.238-12.2009.811.0102

Código n. 68628

Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido à fl. 101/103.

II. INTIME-SE o inventariante do executado na ação de código n° 70140, da 

decisão de fl. 87 que deferiu o pedido à fl. 84.

III. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera/MT,27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66166 Nr: 164-26.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTANHA E CASTANHA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184 -A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francislei de Souza 

Castanha - OAB:67.450 OAB/PR, FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA - 

OAB:67450

 Autos nº: 164-26.2007.811.0102

Código n°: 66166

Vistos, etc.

Trata-se de execução extrajudicial movida por Banco Bradesco S/A, 

contra Castanha e Castanha Ltda, na qual objetiva o pagamento do 

montante de R$ 24.792,31 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e dois 

reais e trinta e um centavos).

No decorrer da ação, a parte autora informou o pagamento integral do 

débito pela executada, requerendo por sua vez, a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, verifico que, de fato, houve concordância quanto aos 

valores depositados, com a consequente quitação do débito, conforme 

petição de ref.91, assim, via de consequência, cabível a extinção da 

presente execução.

Diante disso, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 

924, inc. II e o art. 925 do CPC.

Proceda-se o levantamento das restrições determinadas nos presentes 

autos, às fls. 124.

Sem custas. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41641 Nr: 50-92.2004.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI TEREZINHA BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:MT-6071-A, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:204856/SP, 

SIMONE BESOLD - OAB:MT/17545-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 50-92. 2004.811.0102

Código nº: 41641

 Vistos, etc.

Diante da adjudicação pelo requerido do bem penhorado nos autos, aliado 

no valor de R$12.500,00, INTIME-SE a parte autora, para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o 

eventual remanescente da dívida.

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101040 Nr: 289-81.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR DE LIMA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912

 Autos nº: 289—81.2013.811.0102

Código nº: 101040

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo advogado Doutor 

Cicero Augusto Sandri, contra a sentença de fl. 188/190.

Aduz que a sentença foi omissa quanto aos honorários advocatícios 

devidos, tendo em vista sua atuação neste feito como defensor dativo.

Breve é o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os presentes embargos devem ser acolhidos.

Com efeito, a sentença embargada incorreu em omissão, ao não 

determinar a expedição de certidão relacionada aos honorários 

advocatícios do advogado que atuou na causa como defensor dativo, 

após esta comarca ficar um período sem Defensor Público.

Assim, tratando-se o caso de mero erro material, cuja superação pode se 

dar inclusive de ofício pelo magistrado ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para, suprimindo a omissão contida na sentença constante 

à fl. 188/190, determinar que se EXPEÇA certidão de crédito em favor do 

advogado nomeado, Dr. Cicero Augusto Sandri (fl. 45), no valor de 10 

URH.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE  COMODORO 
 
 

EDITAL N. 01/2017-Gab 2ª Vara 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito de 
Comodoro - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o 
disposto Edital estabelecido pela Portaria n° 483/2014/PRES, torna público o RESULTADO 
DEFINITIVO do Processo Seletivo para preenchimento de 01 (uma) vaga para Juiz Leigo da 
Comarca de Comodoro/MT, bem como formação de cadastro reserva, realizado no dia 
08/04/2018, nesta Comarca de Comodoro, conforme pontuação obtida por cada candidato. 
 

 
 

OR
DE
M 

NOME PROVA 
OBJETI

VA 

PROVA 
SENTENÇ

A 

NOTA 
FINAL 

RESULTADO 

01 Thaluá Krigne Capeletti 60 72 69,00 APROVADA 
02 Thaiane Blanch Benites 60 67 65,25 CLASSIFICAD

O 
03 Vinicius de Medeiros Marçal 50 - - ELIMINADO 

 
Foram observados os critérios de avaliação e resultado de acordo com o item 14 e 15 do Edital 
estabelecido pela Portaria n° 483/2014/PRES. 
 
Os candidatos poderão interpor recurso dirigido ao Juiz responsável pelo Processo Seletivo, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação deste.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital e publicado no DJE 
(Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e afixado no 
átrio do Fórum. 

 
Cumpra-se. 

 
Comodoro, 27 de abril de 2018. 

 
 
 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, 
Juiz de Direito e Coordenador do Cejuscc. 
 

Disponibilizado - 02/05/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10247 Caderno de Anexos - 2 de 6



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
 

 
EDITAL Nº. 3/2018 

 
 

A Excelentíssima Senhora Doutora Luciene Kelly Marciano Roos, Meritíssima Juíza de Direito Diretora 
do Foro - Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo para 
o Fórum da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais. 
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, torna público a relação dos 
candidatos aprovados no PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO para 
o Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, de acordo com a classificação abaixo: 
 

JUIZ LEIGO 
 

Nome Documento Nota Prova 

Objetiva 

Nota Prova de 

Sentença 

Nota Final Classificação 

Darlan da Matta de 

Souza  

1.519.449 

SSP/PE 

80,00 80,00 80,00 1º - Aprovado 

Adriana Stefani 

Trindade 

2278307-5 

SSP/MT 

60,00 80,00 75,00 2º - Aprovada 

Robson Adriano 

Machado 

32.716.332 

SSP/SP 

65,00 75,00 72,50 3º - Aprovado 

Ene Carolina Ferreira 

Souza 

1954478-2 

SSP/MT 

60,00 75,50 71,60 4º - Aprovada 

Maria Hortência 

Santini 

1970488 

SSP/GO 

60,00 60,00 60,00 5º - Aprovada 

 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital que será 
afixado no átrio do Fórum e publicado na forma da lei.  
 
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (02/05/2018), eu Antonio Mariano Rezende, 
Gestor Geral de 2ª Entrância, que digitei e subscrevi. 

 
 
Luciene Kelly Marciano Roos 
Juíza de Direito Diretora do Foro-Presidente da Comissão 
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                                         ESTADO DE MATO GROSSO 
                 PODER JUDICIÁRIO 

                  COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 
 
 

PORTARIA Nº 027/2018/DF   
 

O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

  
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do primeiro grau 
de jurisdição do Poder Judiciário; 

 
CONSIDERANDO que a Portaria nº 678/2017-PRES suspende o expediente forense no âmbito da 
Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 01 e 31/05/18, bem como 01/06/18; 

 
CONSIDERANDO que a Magistrada titular da 2ª Vara Criminal Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 
no período de 02 a 07/05/18 participará da 14ª Conferência Bianual: construindo pontes entre as 
magistradas do mundo, em Buenos Aires – Argentina; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o 
mês de Maio, a saber: 

 
I - JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

02/05 (19h) 
a 
04/05 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial Tangará da Serra) 

 

Graziela de Jesus Alves 

07/05 (19h) 
a 
11/05 (12h) 

Dr. Francisco Ney Gaiva 
(1ª Vara Criminal) 

 
Luciana Tognon 

14/05 (19h) 
a 
18/05 (12h) 

Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 
(2ª Vara Criminal) 

 
Marcela de Souza 

21/05 (19h) 
a 
25/05 (12h) 

Dr. Flávio Maldonado de Barros 
(1ª Vara Cível) 

 
Maurício Lineu Fett 

28/05 (19h) 
a 
30/05 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues 
(2ª Vara Cível) 

 
Rosani Nascimento 

 
 
 

         II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

27/04 (19h) 
a 
02/05 (12h) 

Dr. Francisco Ney Gaiva 
(1ª Vara Criminal Tangará da Serra) 

 
Sandro Debus 

04/05 (19h) 
a 

Dr. Conrado Machado Simão  
(Vara Única Sapezal) 

 
Imerildes Alves de Brito 

Telefone do Plantão (65) 9237.3629 
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07/05 (12h)  
11/05 (19h) 
a 
14/05 (12h) 

Dr. Silvio Mendonça 
(1ª Vara de Barra do Bugres) 

 
Elenice de Lima Soares 

18/05 (19h) 
a 
21/05 (12h) 

Dr. Arom Olímpio Pereira 
(2ª Vara de Barra do Bugres) 

 
Elizabeth Perez 

25/05 (19h) 
a 
28/05 (12h) 

Dr. João Filho de Almeida Portela 
(3ª Vara Barra do Bugres) 

 
Saulo Lessa de Souza 

30/05 (19h) 
a 
04/06 (12h) 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo Novo do Parecis) 

 
Jocelene Ormond 

 
V - OFICIAIS DE JUSTIÇA   

 
DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01 Gisliane Pereira Alexandre 9 9985 9280 

02 Antonio Augusto Ribeiro 9 9643 5340 

03 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

04 a 06 Lubia Nunes da Costa 9 9987 3282 
07  Maurício Greco Sorroche 9 9959 9260 

08 Diogo Luiz Mazzutti 9 9989 4578 

09  Allana Karen Kawano 9 9692 3172 

10 Renata Garcia da Costa 9 9936 3315 

11 a 13 Edson Osmar Alviano Costa      9 9978 4565 
14 Osmar Deluca (66) 9 9631 4235 

15 Marcos Antonio Detoffol 9 9987 2331 

16  João Antonio Prieto 9 9987 1529 

17 Manoel Reis C. Ribeiro 9 9987 1373 

18 Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 

19 Allana Karen Kawano 9 9692 3172 

18 a 20 Arash Kaffashi 9 9923 3828 
21 Maurildes Silva Carvalho 9 9947 4067 

22 José da Cruz Costa 9 8402 7127 

23 Aloisio Francisco Jacoby 9 9987 1066 

24 Gisliane Pereira Alexandre 9 9985 9280 

25 a 27 Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 
28  Antonio Augusto Ribeiro 9 9643 5340 

29 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

30 Maurício Greco Sorroche 9 9959 9260 

31 Edson Osmar Alviano Costa      9 9978 4565 

 
Art. 2º - Informar o telefone dos Assistentes de Gabinete desta Comarca, a saber:  

 
 

JUÍZOS ASSISTENTES TELEFONE 
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1ª Vara Cível Juliana Bolognesi Trindade      (65) 9 9609-0619 

2ª Vara Cível Barbarah Rodrigues R. de Souza (65) 9 9604-6572 

3ª Vara Cível Sheila Conti 

Anderson Gomes Junqueira 

(65) 9 9968-9592 

(66) 9 9965-9161 

4ª Vara Cível Maryslainnee A. C. Figueira 

Laressa Esteves Leite 

(65) 9 9602-0843 

(65) 9 9991-7113 

5ª Vara Cível Carlly Eich Alves 

Diego Ethan Nunes 

   (65) 9 9927-8768 
(65) 9 9646 8803 

(66) 9 9218-5277  

1ª Vara Criminal Ricardo Oliveira Lima (65) 9 9934-4655 

2ª Vara Criminal Pedro Mendes Ferreira 

Diogo Batista Carneiro  

(66) 9 9958 0109   

(65) 9 9642-7460 

Juizado Especial Poliana Fernandes Costa 

Glaucia Miranda Gruber 

     (66) 9 8438-3866 

(65) 9 9235-4989 

 
Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar cópia 
ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia Municipal, 
Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 

 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  

 
Tangará da Serra, 26 de abril de 2018. 

 

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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